Deze foto hangt al jaren in de huiskamer van Loes en Joost Min, aan de Doorntjes in
Bergen. De foto is genomen tijdens een wedstrijd van de Kennemerruiters in 1960 op het
land van Cor Blankendaal aan de Kogendijk. Op 6 namen na, wist Joost nog te vertellen wie
het zijn.Wie kan (met behulp van familie) de ontbrekende namen invullen?

Vlnr
1 Kuun Klemkerk
2
3Rob Massar
4 Welmuth Hollenberg
5
6 (vooraan) Hans Schouten
7 Nico Vrasdonk
8 Ted Jansen
9 (vooraan) Rob van der Heijden
10
11 Jan Blankendaal (wzn)

12a (jongen zonder paard)
en b (vooraan met pony)
13 Tiny Schipper
14 Piet Veldt (’t Woud)
15 (vooraan) Jolanda Hopman
16 Joke Veldt (paard met bles)
17 Piet Fransen (schimmel)
18 Loes Min (zonder paard)
19
20
21 Dick Klemkerk

Hier een foto van
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Overpeinzingen van een
van de Kennemerruiters

Lien Boelen
5/3/1941
Kindertijd
Niet bekend!
Dekker Groeneweg
Begin jaren ‘70
nieuwbakken erelid

Het paardenvirus zit ingebakken in mijn genen,
ik denk dat het er dus niet meer uitgaat.
Grootvader Boelen had een veebedrijf met
paarden en 7 zonen. Vijf van de zeven zijn boer
geworden met paarden, 1 werd douanebeambte
en 1 hoefsmid. De hoefsmid was mijn vader.
Vanuit de kinderwagen, die onder alle
weersomstandigheden buiten stond, kon ik de
paardenlucht inademen als mijn vader de
paarden aan het beslaan was. Al sneeuwde en
hagelde het, ik stond buiten. Mijn moeder heeft
het daar wel moeilijk mee gehad vanwege de
kinderbescherming,
maar
als
ik
werd
binnengezet, krijste ik alles bij elkaar en
aangezien haar gehoor toen nog goed was,
koos ze toch maar voor het rustige koude
buitengebeuren. Dus genetisch bepaald en via
mijn zintuigen ben ik dus besmet. Toen ik wat
ouder was mocht ik af en toe op een brede
paardenrug zitten als deze beslagen was en
soms mocht ik een hele makke terugbrengen
naar de boer. Ook mocht ik de hoeven teren,
want dat vond ik heel mooi staan. Mijn moeder
was niet altijd zo blij met me, want als ik
schoon naar buiten ging, was dat 5 minuten
later totaal anders, in tegenstelling tot mijn
oudere zus, die altijd netjes en schoon was (ben
ik nog gefrustreerd van). Paardrijden als sport
was er niet bij (niet nuttig en veel te duur).
Lien tijdens opgedost voor een carroussel

Toen ik in 1961 in Alkmaar kwam wonen vanuit Eesveen (Overijssel) om het westen te helpen ontwikkele
via het landbouwhuishoudonderwijs en ik dus zelf geld ging verdienen, heb ik mijn eerste rijlessen genote
bij Kees Klaver, die een buitenbaantje met verlichting had in Alkmaar. Daarna gelest bij Arthur Wijler i
Bergen aan de Schapenlaan. Dat was behalve paardrijen ook après-paardrijden in een keet tot ongeveer
uur ’s nachts en dan nog op de fiets naar Alkmaar. Ook hadden we 1x per maand bij volle maan
strandritten (iets voor de evenenmentencommissie?), waarbij we om een uur of half 11 ’s avond
vertrokken en rond 1 uur ’s nachts weer thuiskwamen. Na een paar magere jaren, vond ik wel dat ik aa
een eigen paard toe was. Van een erfenisje van een suikeroompje kochten mijn broer (ook hoefsmid) en i
een stukje land en een Fries veulen (fl. 800,=). Na 3 jaar werd deze in tuig beleerd en daarna onder zade
Dus de 1e was een Fries paard. En die stond dus in Eesveen in Overijssel. Maar ik dacht in Noord-Hollan
met die stugge West-Friesen, daar houd ik het toch niet zo lang uit. Het is anders gelopen maar.... ee
vrijstaand huis met land in Noord-Holland, dat zat er toch niet in. Ik woonde in Alkmaar aan de Jan va
Scorelkade. Dus de dichtstbijzijnde boer opgezocht en dat was een koeienboer. Deze boerderij is er nie
meer, want daar loopt nu de Marten Luther Kingweg.

Ik kon toen alleen zomers rijden, want in de winter stond
alles vol met koeien. Het volgende jaar had de Fries een
veulen dus met merrie en veulen het land in. Die hebben
gelopen op de plaats waar nu Angele Bolten woont (aan
de Bergerweg). Daarna hebben bijna al mijn paarden op
verschillende landerijen aan de groene weg gelopen.
Bijna ieder jaar met een ander paard., want mijn broer
fokte en ik reed ze dan tot ze een veulen hadden. Ik reed
eerst alleen recreatie, want wedstrijden vond ik niets
totdat ik 2 leerlingen in mijn klas kreeg die op een
boerderij aan de Groeneweg woonden, nl. De dames
Blokker en die vonden dat ik bij de Kennemerruiters
moest komen rijden. Het paard mocht ik bij hun vader
stallen. Zo is het gekomen dat ik Kennemerruiter lid
werd en tot op heden de Kennemer trouw ben gebleven.

Clubkampioenschap 1995 samen met Bianca Hoekstra

Enkele namen van mijn paarden: Zora, Wodan, Saakje, Heike (allemaal Friesen), Hyca, Dina (de 1e kwpn
er), Sugar (v.d. Zuidlarer-markt), Odessa, Orchidee, Ranger, Decharmarne, Joy (die ik in januari he
verkocht omdat hij niet alleen naar buiten wilde) en nu weer een K.W.P.N.-dame gekocht (9/4/2002!). He
is een donkerbruine merrie met 4 witte benen en een brede bles. Ze is al een beetje op leeftijd (9 jaar), ne
als ik, dus ik hoop dat ik hier nog een hele tijd op kan rijden. Ik heb het meer dan een half j
volgehouden om geen eigen paard te hebben. Achter de geraniums zitten beviel helemaal niet, want dez
staan bij mij buiten in de tuin en bridgen ligt me ook niet zo. Ik heb allerlei suggesties gekregen wat i
zoals zou kunnen gaan doen, maar ik hou het toch maar bij paarden, poezen, kippen en Natuur. Misschie
nog een goede raad voor onze jonge Kennemerruiters. Het lijkt heel leuk om met en in de paarden te gaa
werken maar het is een hele harde zakelijke wereld, dus als je echt van paarden houdt: zorg dat je ee
goed betaalde baan vindt of een rijke man of vrouw en hou paarden als je hobby!

LIEN BOELEN

Lien werd vrijdag 5 april 2002. tot erelid gekozen voor haar grote verdiensten voor onze vereniging. Z
heeft ze zich bezig gehouden met het maken van de de Ruif, draait al jaren kantinediensten, is ringmeeste
of schrijfster bij wedstrijden, maakt bloemstukken voor de wedstrijden en evenementen. Hierover verteld
ze dat dat in het begin niets mocht kosten en dat er dan fluitekruid in melkbussen werd gezet. Zij is no
een vrijwilliger van de oude plank,
altijd bereid om haar handen uit de mouwen te steken
Lenneke reikt het erespeldje uit

Naam
geboortedatum
Voorzitter ponyclub
Speaker Concours Hippique
Erelid v.d. Kennemer
Ruif juni 2004

Niek Bolten (sr.)
12 juni 1934
1973 - 1979
Sinds 25 á 30 jaar
1996

Onlosmakelijk is hij met ons Concours Hippique verbonden als speaker, de heer Niek
Bolten. Helaas kan hij deze functie dit jaar niet vervullen want hij wordt 70 jaar in het
weekend van de wedstrijd. Een mooie gelegenheid voor Annet Westerbeek om bij hem
langs te gaan om 30 jaar Kennemerruiter-verleden (en vele andere bezigheden) de revue te
laten passeren.
De heer Bolten wordt geboren aan de Heilooërdijk in Alkmaar, waar hij opgroeit, samen met
zijn 4 zussen en één broer. Twee huizen verderop bouwt hij ruim 40 jaar geleden, zijn eigen
huis, waar hij samen met zijn vrouw en kinderen (Niek en Angele) woont. Hier begint hij te
fokken met een shetlander, Charl van de Beverkoog genaamd. De kinderen rijden in die tijd
nog bij Klein maar Dapper in Stompetoren.
32 Jaar geleden zijn ze verhuisd naar de Bergerweg in Alkmaar en toen werden de kinderen
lid van de Kennemerruiters. Al snel werd hij door de toenmalige voorzitter, de heer
Nieubuurt, gevraagd om voorzitter van de ponycommissie te worden en in 1973 werd hij
benoemd. Deze functie heeft hij bekleed t/m 1979, daarna bleef hij nog één jaar in het
bestuur. Overige bestuursleden die worden genoemd zijn o.a. mevrouw Akkerman,
penningmeester en erelid en mevrouw Adrichem, die behalve secretaris ook voorzitter is
geweest. Natuurlijk komt ook de heer Piet Rozing ter sprake, die 23 jaar (tot 1982)
instructeur van onze vereniging is geweest. In deze jaren werd het concours hippique altijd
verreden op het land van de heer Veldt (de Franschman). De heer Bolten vertelt dat de heer
Veldt aan het eind van zo’n dag altijd een rondje maakte met zijn koets.
De kennemerruiters zijn de heer Bolten veel dank verschuldigd want als eigenaar van
bouwbedrijf Bolten heeft hij de club altijd gesponsord, zowel financieel als d.m.v. gratis
materialen. Dat wordt nog altijd gedaan door zijn zoon Niek, die in 1991 de zaak heeft
overgenomen.
In de loop der jaren hebben heel wat pony’s en paarden in de stal van de familie Bolten
gestaan. Uiteindelijk waren ze zo groot dat ze het hout van de balken uit de stal
afknaagden. Hier volgen een paar namen: Sonja, die werd gekocht van Arie Houtdijker,
met haar veulen Simon (later bereden door Monique Boekel). Capriole, naar wie het huis
is vernoemd en die eerst bij de pony’s en later bij de paarden mee kon rijden vanwege zijn
schofthoogte. Maar ook Gesina met wie het heel triest is afgelopen omdat ze zichzelf heeft
opgehangen in haar stal op de dag dat de heer en mevrouw Bolten 12,5 jaar getrouwd
waren.
Ruim 25 jaar geleden werd de heer Bolten gevraagd door Maarten Rol of hij in de Beemster
een wedstrijd wilde speakeren, dat gebeurde en nadien volgden er meer, o.a. in Heiloo
maar uiteindelijk alleen de grote wedstrijden van de Kennemerruiters. De meest markante
uitspraak daarbij is: code 19, waarbij de kantine weet dat er een jonge jenever moet
worden aangevoerd. Dit is altijd heel gezellig, o.a. samen met de juryleden Molenaar,
Boontjes en Haremaker.
Mennen was één van de vele hobby’s van de heer Bolten. Op de foto zie je hem samen met
zijn vriend Jan Dieleman waar hij menig ritje mee heeft gemaakt. Op het oude Hof komt hij
nog jaarlijks, niet voor de paarden maar om een avondje te klootschieten! Hierbij loopt men
een “parcours” door het bos waarbij men om de beurt de kloot (soort bal) zo ver mogelijk
moet gooien maar niet voordat men eerst een borreltje in één keer achter over heeft
gegooid!! Vandaar dat men een kruiwagen met drank wordt meegenomen. U begrijpt dat
iedereen die avond op de fiets verschijnt!

Hij was en is zeer actief in diverse besturen zoals
• 26 jaar bestuurslid van de 8 oktober vereniging, waarbij 12 jaar voorzitter van de
optochtcommissie, van 1975 tot 1986;
• kreeg in 1990 een penning van verdienste van de gemeente Alkmaar;
• in 1998 werd hij door de Rotary onderscheiden als Paul Harris Fellow voor o.a. de
renovatie van de oude begraafplaats;
• is bouwbemiddelaar van de NVOB voor Noord-Holland (Ned. Verbond Ondernemers
Bouwbedrijf);
• was bestuurslid van de technische commissie van de landbouwtentoonstelling
Opmeer, die elke 1e maandag van augustus wordt gehouden;
• is al meer dan 50 jaar lid van klein dierensport vereniging Aves (fokken van
konijnen, eenden, duiven en kippen, hetgeen hij nog altijd met veel liefde beoefend).
Op de foto tijdens het concours hippique van 1989 op het land van Piet Groen staan van
links naar rechts:
Niek Bolten, Jos Leijen (materiaalman/vice-voorzitter), Lucienne Glaude (jarenlang
penningmeester en erelid), vader van één v.d. leden, voorzitter Joop Hienkes, Giselle Le
Blansch-Glaude (tegenwoordig lid v.d. commissie Concours Hippique) en Joost Min
(parcoursbouwer, erelid en al sinds de jaren 50 verbonden aan onze vereniging).
Dit jaar wordt de functie van speaker vervuld door Loek van Bronkhorst, een goede bekende
van Joost Min van o.a. de grote wedstrijd in Opmeer.
Namens het bestuur van de Kennemerruiters feliciteren we de heer Bolten van harte met
zijn 70e verjaardag en hopen dat we hem volgend jaar tijdens het concours hippique weer
als speaker kunnen begroeten.
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Inge Emmerik
3 maart 1982
1992
Oscar
Oscar
1998

Allereerst wil ik Els bedanken voor de pen!
In 1992 ben ik begonnen met paardrijden bij Gladur, ik was toen 10 jaar oud en vond zelfs
ijslanders best wel groot! Toen ik daar anderhalf jaar gereden had en aan twee ponykampen
had meegedaan vond ik het tijd worden om naar een ‘echte manege’ te gaan (ik was het zat
om steeds maar achter elkaar aan te rijden…).
Ik ben toen naar Hippisch Centrum gegaan in Sint-Pancras en een jaar later naar Du
Passage in Egmond.
In de zomervakantie van 1996 zei mijn vader tegen mij dat we na de vakantie maar eens
moesten gaan kijken voor een paardje, op voorwaarde dat ik stalling zou vinden en het zo
snel mogelijk ook zelf zou gaan betalen. Dat liet ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen en
binnen een mum van tijd had ik stalling gevonden bij Piet Groen aan de Kogendijk. Ik wilde
persé een fjord en dus zijn we het hele land doorgereisd om 3 fjorden te gaan bekijken. De
eerste was Oscar en wat ze zeggen is waar: het blijft altijd bij je eerste keuze. Ik was gelijk
helemaal verliefd, vooral omdat Oscar meteen de rits van mijn jas openmaakte en
ontzettend begon te showen toen hij in de bak werd gelaten. Het enige nadeel van Oscar
was dat hij nog maar twee en een half jaar oud was. Er had wel al een keer iemand
opgezeten, maar dat was dan ook alles. Ik mocht wel even proberen als ik wilde, maar
omdat Oscar nog geen zadel had werd er een ander zadel gebruikt. Na twee rondjes in stap
door de bak vond Oscar het nodig eens een galopje te proberen en viel ik er met zadel en al
vanaf! Maar dat kon mij niet schelen want ik had mijn keuze al gemaakt. Of Oscar nu echt
een goede keuze was heb ik me vooral de eerste twee jaar vaak afgevraagd (vooral als ik
weer eens op mijn buik door de bak achter Oscar aan werd getrokken tijdens het
longeren…)!
In 1998 (geloof ik) ben ik bij de Kennemerruiters gegaan, omdat het me toch wel handig
leek een beetje les te krijgen! Het lag altijd heel erg aan Oscar zijn bui hoe de les zou
worden, maar als ik het eenmaal enkele weken volhield in de les, ging het wel steeds beter.
Ook het buiten rijden ging beter als ik naar les was geweest en het kwam dan ook steeds
minder vaak voor dat ik stuurloos door het bos crosste.
Omdat Piet Groen niet zo gecharmeerd was van Oscar ben ik ongeveer 3 jaar geleden naar
meneer Bloetjes op de Groeneweg gegaan en daar staat Oscar nu nog steeds. Meneer
Bloetjes is zo lief voor paarden dat hij zelfs Oscar soms te mager vindt!!! (dat hij zo dik is is
dus echt niet mijn schuld…).
In de winter staat Oscar ’s nachts op stal en dan moet je zo’n beetje wel
zelfmoordneigingen hebben om te gaan rijden, want langzaam zal het dan zeker niet gaan!
Ik heb een tijdje een verzorgster (Maaike) gehad voor oscar en dat is een tijd goed gegaan,
totdat ze erg hard van een ander paard afviel en niet meer durfde te rijden. Toen ze na een
tijdje wel weer durfde te rijden, vond ze Oscar toch iets te gevaarlijk…
Mijn zusje is toen vaker mee gegaan, zodat we samen konden rijden (één erop en één
ernaast). Ze heeft zelfs eens geprobeerd met Oscar naar de les te gaan, omdat ik daar zelf
toen vaak geen tijd voor had, maar na die ene keer was ze totaal genezen en wilde ze
alleen nog maar samen met mij naar Oscar.

Verzorg(s)ter
Op het moment studeer en woon ik een
jaar in België en heb ik dus erg weinig
tijd voor Oscar. In de vakanties kom ik
naar huis en ga ik naar les en tussendoor
longeert mijn zusje hem en rijdt Linda er
af en toe op. Eigenlijk zou het beter zijn
als ik een verzorgster zou hebben voor
Oscar, omdat hij nu te weinig doet. Dus
als iemand toevallig dit stukje leest en
iemand weet die nog een verzorgpaard
zoekt of zelf een verzorgpaard zoekt (en
nog durft na het lezen van dit stukje),
dan is Oscar nog in de aanbieding! Het
moet wel iemand zijn (minstens 14 jaar
oud) die een sterke fjord aankan en
genoeg rij-ervaring heeft (en natuurlijk
vreeeeeselijk lief zal zijn voor Oscar!).
Over het algemeen is Oscar echt een heel
lief paard, maar er zou gewoon meer
mee
gereden
moeten
worden.
emailadres: iemmerik@hotmail.com
telefoonnummer: 06-52478842

•
•

Leukste ervaringen:
• Het uitzoeken en kopen van
Oscar.
• Met Oscar op ponykamp bij De
Hoef. Hij wilde met ieder paard
wel vriendjes maken en was zelfs
een beetje verliefd op een merrie die daar stond.
Ook strandritten zijn altijd geweldig, hoewel ik er nog niet zo heel veel heb gemaakt
met Oscar en één bepaalde strandrit juist weer bij de ‘vervelendste ervaringen’
staat.
Alle keren dat hij na een ondeugende actie mij weer zoo lief aankijkt, dat ik gewoon
niet meer boos kán zijn.

Vervelendste ervaringen:
• Alle keren dat ik stuurloos door het
bos crosste met Oscar en hij af en
toe pas op het laatste moment de
bomen zag staan.
• De strandrit met Maartje op Kalonce,
die toen werden aangevallen door
honden, waardoor Maartje eraf viel
en Kalonce over het strand rende,
met Oscar (en mij) erachteraan…
• Toen ik laatst een poging deed Oscar
te leren voor een karretje te lopen is
hij met oogkleppen op en een
autoband achter zich aan door
ongeveer alle hekken op het erf heen
gerend… Het is nog wonder dat hij
niet de sloot in is gelopen!

Linda

Henneman CH Kennemer juli 2001

Judith Henneman clubkampioenschappen 1995 met Victor

Naam
Linda Henneman
Judith Henneman
Geboortedatum
06/03/1979
03/11/1980
Rijdt paard sinds
Vanaf mijn 10de
Vanaf mijn 8ste
Naam pony
Boy
Kjáni en Victor
Eerst reed ik bij
Gladur
Gladur
Paard/pony staat bij
Bloetjes
Ruiter
Lid van de Kennemer sinds
1994
1995
Ruif april 2002
Hoe zijn wij begonnen
Wij zijn begonnen met paardrijden bij manege Gladur aan het begin van de Groeneweg.
Deze manege is nu gesloten. Ik (Linda) was toen 10 en Judith was toen 8 jaar. We hebben
daar een jaar of 6 gereden en toen kregen we allebei een verzorg pony. Ik verzorgde een
witte pony van 25 jaar die Tara heette. Ik heb haar 3 maanden verzorgd en toen is ze dood
gegaan. Judith ging een fjord verzorgen die Victor heet. Victor is nu 26 jaar oud en staat
lekker op het land van zijn oude dag te genieten. Judith verzorgd hem nog steeds, maar
rijdt dus niet meer op hem. Na Tara ben ik Boy gaan verzorgen en met hem ben ik bij de
Kennemer gaan rijden. Boy was toen 10 jaar. Judith reed toen met Victor bij de Kennemer.
Omdat Victor al wat ouder
werd, is Judith na een tijdje
op Fjordson gaan rijden.
Fjordson is één van de twee
fjorden van Els Kleverlaan.
Nadat ik Boy 5 jaar
verzorgd had, heb ik hem
van
de
eigenaresse
overgenomen. Boy is nu
alweer 3 jaar van mij en ik
ben nog steeds superblij
met hem. We hebben heel
wat jaren met veel plezier
in de lessen van Bianca
Hoekstra en later van Rob
Massar gereden.
Viertal o.l.v. Bianca Hoekstra, v.l.n.r:Linda Henneman, Yvita Bot, Elise
Bot en Ariadne Dorbeck 2000

De tweekampen tegen de schildknapen en klein maar dapper waren ook altijd erg leuk. We
hebben ook vaak meegedaan aan viertallen en Judith heeft zelfs meegedaan aan het
fjorden achttal in 1996.

Eind 2001 is Judith gestopt met het rijden van Fjordson, omdat ze een eigen pony heeft
gekocht. Ze heeft een zwarte IJslander van 7 jaar en hij heet Kjáni. Met Kjáni rijdt ze geen
lessen, want met een IJslander oefen je vooral de verschillende gangen. Kjáni heeft
namelijk 2 gangen extra, de tölt en de telgang.
Judith is nog wel baklid, want dressuur is natuurlijk
goed voor ieder paard. Dus af en toe zullen jullie
Judith en Kjáni nog wel door de bak zien scheuren.
Ik ben sinds dit jaar ook baklid geworden, omdat ik
met Boy geen lessen meer kan rijden. Hij is vorig
jaar augustus ziek geworden en hij is nog steeds niet
helemaal beter. Ik kan wel al weer rustig in het bos
rijden, maar dressuur en springen zit er niet meer
in. Ik blijf even goed lid van de Kennemer, want ik
vind het leuk om te horen hoe het met de club gaat.
Kjani ijslander van Judith

Leukste/spectaculairste
paardrijervaring van Linda
Een van mijn leukste ervaringen is
de pas-de-deux die ik samen met
Chantal Delis op Igor heb gereden
op de clubkampioenschappen van
1996. We hadden de proef helemaal
zelf verzonnen, met hulp van
Bianca Hoekstra. We waren
verkleed als cowboys en we reden
op cowboymuziek.
Chantal Delis, Mirte de Jong, Linda
Henneman en Rosalieke de Jong,
clubkampioenschap 1995

Leukste/spectaculairste paardrijervaring van Judith
Een van de leukste ervaringen van Judith is dat ze drie keer clubkampioen is geworden met
Fjordson.
Minder leuke ervaring van Linda
Wat ik nooit zal vergeten is de dag dat Tara, mijn eerste verzorgpony, dood ging. Ik was
samen met een vriendin op het strand aan het rijden en toen is ze door haar benen heen
gezakt en doodgegaan. De dierenarts vertelde dat ze een hartaanval had gehad.
Minder leuke ervaring van Judith
Judith is een keer heel hard van Fjordson afgevallen tijdens een springwedstrijd. Hij
weigerde voor een hindernis, omdat hij schrok van iemand die aan het inspringen was.
Fjorden
achttal
1996

Chantal op Pinto tijdens het ponykamp van 2001 in Uffelte
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Naam
geboortedatum
rijdt paard sinds
naam pony
eerst reed ik bij
paard/pony staat bij
lid van de Kennemer
sinds

Chantal Koopman
21/2/1990
Van kleins af aan
Beauty, Pinto en Yordi
Poelenburgh
Thuis op de boerderij,
Kogendijk
September 2001

Hoe ben ik begonnen

Hoi Allemaal, Ik ben Chantal Koopman, ik ben 11 jaar (12 als jullie deze
Ruif krijgen) en ik heb een pony die “Beauty”heet. Ik woon op een
boerderij op de Kogendijk en ik heb bijna altijd paarden gehad, waar ik
zelf op rijdt en die ik zelf verzorg, samen met mijn opa. Ik ben begonnen
op een Shetland pony: Yordy. Die is later aan Etta van der Molen
verkocht en loopt nu dus aan de Westdijk in Alkmaar. In die tijd kreeg ik
ook paardrijlessen van Aniek Martens op haar pony Foney. Toen ik 7 jaar
was ben ik bij Poelenburgh gaan rijden op de manege pony’s. Toen ik 8
jaar was kreeg ik van opa een hele leuke bonte pony: Pinto. Samen met
hem ging ik naar de les bij Poelenburgh. Ongeveer 1,5 jaar terug ben ik
lid geworden bij de Kennemerruiters en ik vind het hartstikke tof. De
lessen; de uitjes en de feestjes zijn heel gezellig en leuk. Vanaf
september 2001 rijdt ik op Beauty, mijn witte pony. Pinto staat nog
steeds bij ons en daar rijdt Eline nu op (zie vorige Ruif). We gaan altijd
samen (Eline op Pinto en ik op Beauty) naar de les. Meestal fietst mijn
opa dan mee. Thuis krijg ik twee keer in de week les privé-les van Karen.
Meestal rijdt ik elke dag op Beauty, soms niet op zondag (dan mag hij
een rustdag) want dan mga ik een paard van opa longeren. Ik mag ook
wel eens mee naar de koersen die dat paard loopt op de drafbaan.
Zondag 10 februari jl. is hij 2e geworden en de week daarvoor is hij
gekwalificeerd.

leukste/spectaculairste
paardrijervaring
Minder leuke ervaring

Het was heel leuk om met de 8-oktober-optocht en de Sinterklaasoptocht
mee te rijden.
Dat ik samen met Tara en Anouk in de duinen aan het rijden was en dat
Anouk van Beauty afviel. Beauty ging er vandoor en Tara en ik gingen
achter hem aan maar dat ging iets te hard. Gelukkig had iemand Beauty
gepakt bij de Skibaan en werd Anouk door een boswachter uit de duinen
opgehaald.

Ruif oktober 2002
Naam
Annika Kramer
geboortedatum
30 september 1985
rijd paard sinds
1993
naam paard en pony
Izzy en Nappie
Eerste pony:
Valra
lid van de Kennemer sinds
1995 / 2005
Ik ben begonnen met paardrijden op Nappie (een kruising shetlander/ijslander) bij Kees
Klaver in Schoorl. Mijn moeder gaf me daar les. Na 10 lessen ben ik bij Galadur gaan rijden,
ik had het daar erg naar mijn zin en ben er 3 keer op ponykamp geweest. Na anderhalf jaar
bij Gladur te hebben gereden ben ik op zaterdag op Fjordson vanEls Kleverlaan bij de
Kennemerruiters gaan rijden. Na een paar lessen ben ik erg hard van Fjordson afgevallen en
durfde ik niet meer. Toen ben ik wel lid gebleven maar heb geen les meer gereden. Ik reed
ondertussen nog wel bij Gladur. Na een hlaf jaar gingen we naar een eigen pony kijken. We
vonden een hele leuke New Forrest pony: Valra. Die kochten we en ik begon weer bij de club
te lessen op zaterdag en stopte bij Gladur. We stonden bij het ruiter Centrum Schoorl. Na een
half jaar werd ze kreupel. Ze bleek een versleten kogel te hebben, dus werken kon ze niet
meer. We hebben haar nog een paar maanden gehouden maar ze bleef kreupel lopen en toen
hebben we haar af laten maken. Toen misten we toch wel een eigen paard en bij Kees kwam
een verwaarloosd Friesje te staan. We hebben haar gepoetst en gewassen en ze bleek een
heel leuk paardje te zijn. Het was een schatje, alleen al dik in de 20. Toch hebben we haar
gekocht en hebben haar Tjitske genoemd. Zomers zou ze mee gaan op vakantie maar alleen
buiten rijden is niet zo gezellig dus kocht mijn vader Nappie erbij! Blijer kon je mij niet
maken. Ze stonden samen in 1 box en Tjitske was helemaal verliefd op Nappie. Ik ging elke
week met vriendinnen naar het strand , naar het dorp en we deden van alles wat je maar
kunt verzinnen. Ik heb met Tjitske ook nog een tijdje bij de club gereden. Na een tijdje zijn
we bij Pieter Jan op de Baakmeerdijk gaan staan. Ze stonden daar lekker buiten, ’s nachts
binnen en zomers lekker op het land. Tjitske ging met pensioen en ik begon op Froukje van
Els Kleverlaan bij de Club rijden bij Rob Massar in de les.
Vorig jaar september is Tjitske in de sloot gevallen. Toen ze uit de sloot kwam zei de
dierenarts dat hij nog nooit een paard zo goed uit een sloot heeft zien komen. Maar na een
paar dagen ging het heel slecht en kon ze niet meer opstaan. Ze was heel stijf en ze kon bijna
niet meer lopen. De dierenarts zei dat het niet meer goed kon komen. Na een paar dagen is
ze afgemaakt. Tjitske is ongeveer 30 jaar geworden en we hebben haar 6 jaar gehad.
Na een half jaar zijn we naar een nieuw paard gaan kijken en we vonden een Merens van 6
jaar. Ze heet Izzy. Ik ben met Froukje gestopt en rij nu alweer bijna een half jaar op Izzy bij
Rob in de les. Nappie vind Izzy een beetje eng, maar ja daar went ze wel aan. Izzy is een
echte boer want hij heeft de eerste week dat we hem hadden al heel wat gemold. Nu gaat het

beter met hem en kunnen we al aardig goed moet elkaar opschieten.
Leukste ervaringen
Ik heb zoveel leuke dingen gedaan, ponykampen, met mijn paarden op vakantie, picknicken,
met de kar, dagritten maken, naar het strand, 8 oktober optocht, de weg kwijt raken en dan
je paard de weg terug laten vinden. Noem maar op of ik heb het gedaan en het was allemaal
even leuk.
Vervelendste ervaring:
Dat Valra en Tjitske werden afgemaakt. En een keer dat ik nog klein was en van Nappie viel.
Daarbij stond hij op mijn heup en dat deed erg veel pijn!. Er is vast nog meer naars gebeurd
maar dat weet ik niet meer.
PS:
Ik heb ook nog toen ik 11 was mijn ruiterbewijs gehaald. Toen ik 12 was begon ik met mijn
koetsiersbewijs, samen met mijn moeder. We hebben les gehad van John Kleverlaan met zijn
paarden. Eerst enkelspan met Froukje. Na een half jaar heb ik meteen het dubbelspan gedaan
omdat anders het theoriebewijs verliep en tweespan is altijd handig om te hebben. Ik heb het
ook nog gehaald. Ik was toen het eerste meisje dat op die leeftijd het koetsiersbewijs
haalde.
Groetjes van Annika Kramer

Naam:
Ronald Loffeld
Geb.datum:
9-3-1965
Rijd paard sinds:
mijn 7e
Naam paard:
Melvin
Paard staat bij
Manege Groot
Egmond
Lid van de Kennemer sinds 1999
Ruif februari 2003
Ik ben begonnen bij een boer achter een
kippenschuurtje met een paar pony’s, dat is
nu manege Zilfia’s Hoeve in Houten waar zo’n
250 paarden staan.
Mijn leukste ervaringen zijn voltigeren in
Canada, Amerika en Rusland. Ik ben namelijk
instructeur van voltigevereniging Egmond..
Voor de Kennemerruiters rij ik dressuur- en
springwedstrijden op mijn paard Melvin.

Ronald is van 2003 t/m 2006 voorzitter geweest, daarna is hij weer opgevolgd door Angele
Bolten.

Naam Lenneke Martens – Julius
Geboortedatum
10
december 1958
Rij paard sinds 5e jaar
Lid van Kennemer sinds +
1990

Ruif december 2002

Ik ben geboren in Leusden
(bij
Amersfoort).
Mijn
vader was dominee, en wij
woonden in een grote
pastorie naast de kerk. Mijn
oudere zus werkte voor
Daan
Modderman,
zij
richtte paarden af voor de
jacht en voor de cross. Mijn
vader kocht voor haar een
eigen paard, wat ze bij ons
huis stalde. En het duurde
dus niet lang of mijn broer
en ik werden besmet met
het
zeer
gevaarlijke
paardenvirus. Al gauw kwamen er twee shetlanders bij. Mijn eerste pony heette Brunhilde,
een kleine donkerbruine shetlander, waar ik meer naast dan op zat.
Lenneke in
het midden met links haar broer Flip en rechts haar zus Ingeborg

Elke zaterdag gingen mijn broer en ik naar de ponyclub, een half uur rijden door het bos.
De lessen toen waren wel wat anders dan tegenwoordig. Wij reden in de les bijna altijd
zonder zadel, ook met springlessen, soms moesten wij de pony’s neerleggen, en op de hals
gaan zitten. Dat klinkt misschien raar, maar toen vond iedereen dat normaal, en het schiep
wel een band met je pony. Helaas is Brunhilde overleden aan koliek.
Toen ik 9 jaar was, verhuisden wij naar Terschelling.
Al mijn vriendinnen reden daar pony. Op een dag ging
ik met mijn vader naar de haven, en tot mijn verbazing
kwam daar mijn nieuwe pony van de boot afstappen.
Een iets grotere, met iets minder streken, maar
verschrikkelijk lief. Dat was Brimstone (links op de
foto). Met hem reed ik veel door de duinen en op het
strand. Elk jaar was er een draverij in de straten van
Midsland, en een race op het strand. Dat waren de enige
wedstrijden op het eiland, niks dressuur of springen,
gewoon scheuren. Maar toen ik veertien was,
verhuisden wij weer, ditmaal naar Zuidlaren, daar had ik
geen eigen pony, maar reed ik af en toe bij een
handelaar.
Bovendien
kreeg
ik
toen
andere
interesses.......
In 1980 ben ik getrouwd met Chris, kreeg kinderen, en
was het paardrijden naar de achtergrond geschoven.
Alleen het virus zat nog in mijn bloed, zelfs na al die
jaren. Toen wij in Bergen kwamen wonen in 1989, en
daar ons “stolpje” kochten, waren er mogelijkheden om
mijn hobby weer op te pakken. Eerst kochten wij Honey
voor de kinderen, een oude witte pony van de familie
Groen. Honey was oud, maar voor twee kleine kinderen
een ideale pony. We hebben niet zo lang van hem
kunnen genieten helaas. Daarna kochten we een shetlander van Piet Bakker, kipmak zei hij.
Maar na de tiende keer dat ik door de modder achter hem aan werd gesleurd, heb ik Piet

maar gebeld, dat kon ik Aniek niet aandoen, dus bracht hij Foney. Piet zei dat ze drachtig
was, maar daar geloofde ik niks van. Foney was jong, ondeugend en moest alles nog leren.
Op een mooie zomerdag stond er ineens een veulen bij haar in de wei. Een prachtig hertje,
hoog op de benen. Booby, zo noemden we hem, is verkocht aan vrienden van ons in
Santpoort en daar is hij nog steeds.
In de tussentijd kocht ik zelf een paard, Fabiola, twee jaar oud en zo wild als hooi. Samen
met Bruno Reitsma, van de bereden politie, heb ik hem zadelmak gemaakt. Ik ben toen lid
geworden van de Kennemer Ruiters en leste bij Rob Massar. Al gauw bleek dat al dat
dressuurgeprik niets voor mij was en ben toen alleen maar recreatief gaan rijden. Maar een
jong paard heeft ook dressuurmatige training nodig, en via Mariska Groen kwam Giselle
Fabiola rijden. Met veel geduld!!!! Heeft zij hem naar het Z gereden, maar daar hebben
jullie al over kunnen lezen.
Bestuursfuncties Kennemerruiters
Toen Aniek een jaar of zes was, ging ik met Foney aan een touwtje naar het Oude Hof.
Aniek deed al gauw aan onderlinge wedstrijden mee, toen nog georganiseerd door Mary
Nadall. Zij was het die mij het bestuur insleurde als wedstrijdsecretaresse voor de
onderlinge wedstrijden. Toen Tineke Houtenbos stopte als wedstrijdsecretaresse van de
Federatie, reed Aniek inmiddels ook bij de federatie pony’s, en was voor mij de overstap
naar de functie van wedstrijdsecretaresse federatie niet heel erg groot. Na een heftige
periode tijdens de wederopbouw van de kantine, vergaderen, vergaderen, naar de
gemeente etc, etc., ben ik een tijdje uit het bestuur geweest, tot ze me vroegen om het
voorzitterschap van Angele over te nemen.
Daar moest ik toch wel even over nadenken, maar aangezien het altijd moeilijk is om
bestuursleden te vinden, en het toch ook wel erg gezellig is, ben ik er toch maar weer voor
gegaan. En ik heb er geen spijt van gehad, want het was, en is, een gezellig sfeertje.
Maar..... Aniek is gestopt met paardrijden, ikzelf ben gestopt, de stallen zijn akelig leeg, en
de motivatie en verbondenheid is er niet meer zoals vroeger, dus wordt het tijd om de
hamer over te geven aan een gemotiveerde ouder, of paardenvriend die betrokken is bij de
club omdat hij/zijzelf paardrijdt of haar of zijn dochter/zoon rijdt bij de Kennemer Ruiters.
Als ik gestopt ben zal ik best nog af en toe eens komen kijken bij het Oude Hof, want ik
vindt het er altijd erg gezellig, bovendien is het leuk weer wat mensen te spreken en een
bakje koffie te drinken
Dus ouders, paarden-vrienden, schroom niet en meld je aan, het is zeker aan te bevelen.
Ellen
Helsdingen
op
Frencha (het paard van
mijn zus), heeft ook
nog een tijd bij de
Kennemer gereden in
de les van Rob Massar
en ik op Fabiola.

Naam
Romana Stanko
geboortedatum 7 juli 1988
rijd paard sinds 9e jaar
lid van de
Sinds 1999
Kennemer
Naam pony
Diamond
1e pony
Rose
Hoe ben ik begonnen:
Rosan Zomerdijk wilde mij gaan
lesgeven op haar vorige pony Joske, toen
mijn moeder dat hoorde mocht ik echt les
gaan nemen op manege de Hoef. Nadat
ik ongeveer 2 jaar had gereden kreeg ik
mijn 1e pony: Rose, een witte weslh
Mountain schimmel van 8 jaar. Daar zat
ook een veulen bij Rabihra een
arabier/welshje. Voor mijn broertje werd
een shetlander gekocht dus hadden we
drie pony’s in de achtertuin. Daar hadden
we een klein bakje met stallen. Later zijn
de pony’s bij Rene Roskam in Egmond
komen te staan, waar Rose op stal stond
en de 2 andere pony’s in het land. Voor
Rose werd ik uiteindelijk te groot en toen
werd zij ziek en kreeg ik Diamond, die
kreeg ik toen ik Rose en de andere pony’s
nog had maar die zijn uiteindelijk
verkocht.
Leukste/spectaculairste ervaring:
Het ponykamp in 2001 was erg gezellig en de wedstrijden die ik tot nu toe heb gereden, waarbij ik nu L ben
geworden.
Vervelendste ervaring:
Vorig jaar (na het ponykamp) werd Diamond erg ziek; hij werd
steeds magerder en kortademig. We hebben toen de dierenarts
laten komen en aan de hand van röntgenfoto’s bleek dat er iets in
zijn neus zat. Die foto’s werden doorgestuurd naar de dierenkliniek
in Utrecht om te kijken of het een poliep was. Voor de uitslag kwam
kon hij echter zo slecht ademen dat Renate Roskam met hem naar
de dierenkliniek in Utrecht is gereden. Daar bleek dat hij een stuk
wild vlees in zijn rechter neusgat had zitten wat begon door te
groeien naar zijn linker neusgat. We hadden twee opties: opereren
of injecties en voor dat laatste hebben we gekozen, want ik wilde
hem zeker niet kwijt door hem te laten stikken.
Na 2 x behandelen was alles weg. Ik heb oude filmpjes gezien van
Diamonds neus en dat zag er echt onwijs vies uit. Binnenkort moet
hij voor controle en nu maar hopen dat alles goed blijft. Door zijn
ziekte kon ik ook niet meer naar les komen en nu ben ik wedstrijd
rijdend lid.
Mijn andere pony: Rose werd destijds ook heel kortademig en de
dierenarts constateerde toen dat zij een lekke hartklep had. Ik was
toen heel verdrietig want zij was nog maar 9 jaar en ik had nog
zoveel met haar willen doen. Ik kon geen wedstrijden meer rijden
en ze mocht ook niet door zwaar zand in de duinen. Later is ze
verkocht en ze leeft nog steeds.

Ruif juni 2002
Naam
Geboren
Rijd paard sinds
Pony staat

Rosan Zomerdijk.
23-6-'88
5e jaar
thuis
Ik
ben
begonnen
met
een
shetlander "Fransie". Deze kreeg ik
van mijn opa toen ik twee jaar oud
was. Fransie liep bij ons achter en
toen ik drie was ging ik altijd met
mijn ouders mee op Fransie als ze
in het duin gingen wandelen. Het
was een echte speelpony. In de
winter als er sneeuw lag zetten we
hem voor de slee. In de zomer als
het erg warm was lieten we Frans
zwemmen in de zee aan een longe.
Ik heb ontzettend veel lol gehad
met deze shetlander. Soms als we
aan het wandelen waren dan viel ik
op de terugweg in slaap op de rug
van de pony.
Toen ik 6 was mocht ik op
paardrijles. Ik heb eerst bij manege
De Hoef les gehad en na een half
jaar kreeg ik priveles in Heiloo.
Toen ik zeven jaar was kreeg ik een
grotere pony, Joske.
Een ontzettende lieve pony waar ik
heel veel mee gedaan heb.

Ik reed met Biaca in het duin en in de polder
.
Toen ik acht was wilde ik graag op een
ponyclub. Ik moest kiezen tussen Heiloo en
Bergen omdat ik er precies tussen in
woonde.Bergen was toch veiliger want dan
moest ik maar 1 keer oversteken.
Ik ging op les bij Heleen van Ree met Joske.
Het was een hele leuke tijd. Ik ging samen
met Bianca naar de ponyclub en we hebben
heel veel lol gehad. Ik heb maar een paar
wedstrijden met Joske gereden omdat ik te
groot werd voor Joske. Joske en Fransie
werden op een dag heel erg ziek en Fransie
overleed.
Joske heeft het wel overleefd en is later naar
Danielle de Ridder gegaan die er ook nog
mee heeft gereden bij de ponyclub. Toen
Danielle eruit was gegroeid heeft mijn
moeder Joske weer teruggenomen en die
heeft nu een heerlijke oude dag bij een
paardefamilie die haar hebben voor een ritje
met de kleinkinderen.

Daarna kwam Shadow . We kochten hem in het zuiden van het land en hij was wel heel erg
groot. We zijn meteen naar de ponyclub gegaan en wedstrijden gaan rijden. Het ging niet
allemaal even soepel in het begin omdat ik zelf nog veel moest leren en Shadow erg
schrikkerig was. De wedstrijden waren wel een succes omdat Shadow al heel veel kende
toen we hem kochten.
Shadow heeft al heel veel voor mij gewonnen en we trainen al bijna vier jaar heel erg hard.
Ik rijd 5 a 6 keer per week. Ik heb 1 x per week priveles. Vorig jaar ben ik van de ponyclub
afgegaan en ben nog wel evenementen lid. Dit voorjaar ben ik Z dressuur geworden en ik
ga deze zomer proberen om winstpunten te halen voor de Z 11. Ik heb alle klassen
dressuur met het maximale aantal winstpunten gereden zodat als je dan weer in een andere
klasse komt , het niet zo heel erg moeilijk is.
Deze winter heb ik geprobeerd om met Shadow te springen. Ik heb springles genomen en
veel getraind. Shadow is een bangerik dus ik heb het eigenlijk al opgegeven na een jaar
proberen. Hij kan heel goed springen maar is zo bang voor hindernissen dus dan moet je
wel heel veel geduld hebben, maar misschien dat ik van de zomer een oefenparcoursje ga
proberen.
Shadow staat achter ons huis. Hij is ontzettend verwend en bedelt als een hond. Als de
keuken-deur opengaat staat hij altijd al te hinniken en krijgt dan weer een appeltje van
mijn moeder. Shadow is altijd in het land met ons hondje. Die likt hij helemaal af en als hij
‘s avonds hooi krijgt gaat Doortje (de hond) gauw in de hooiton liggen. Ik heb nog veel
contact met de vorige eigenaar van Shadow en soms als een oefening niet lukt bel ik haar
op en vraag om advies.
Ik hoop dat ik nog een jaar op Shadow wedstrijden kan rijden want mijn benen worden te
lang.
Misschien dat ik daarna overga op een paard maar om Shadow te verkopen daar moet ik
(nog)?? niet aandenken. Gelukkig is mijn moeder van huis uit besmet met het paardenvirus
en nog een heleboel bij haar in de familie dus ik zal wel doorgaan met rijden.
Ik kom niet zo vaak meer op de club omdat ik niet meer les, maar ik vind het wel leuk om
evenementen lid te blijven en te horen hoe het met de club gaat.
Ik vind het
wel jammer
dat er bij
onze club zo
weinig

wedstrijdruiters zijn en dat ik de afgelopen drie jaar vaak alleen op een wedstrijd was met
Sabine Lodewijks. Nu dat ik ouder ben 13 jaar maakt het mij niet zo veel meer uit en ik heb
een heleboel meiden leren kennen. Ik vind een wedstrijd ontzettend gezellig om te doen en
na die drie jaar ben ik bijna nooit meer echt supernerveus.
Ik vond het leuk om een stukje te schrijven voor De Ruif.

