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Beste mensen, 
 
Het jaar 2010 is goed verlopen. Zowel de indoor- als de outdoorwedstrijden werden 
goed bezocht en het werken met een extern wedstrijdsecretariaat beviel boven 
verwachting. Natuurlijk is het even omschakelen geweest, Arno (maar ook Elly) hebben 
deze taak tenslotte 17 jaar lang op een fantastische manier uitgevoerd. Inmiddels heeft 
ons bestuurslid Anouk Paulissen de taak van wedstrijdsecretaris op zich genomen en 
zich met verve gestort op het nieuwe indoorseizoen. 
In de maanden april, mei en juni van 2010 werden de outdoorwedstrijden georganiseerd. 
De gunstige weersomstandigheden leverden een goede bijdrage aan een prima verloop 
van de wedstrijden. De dressuurringen zaten weer overvol en ook van de betrekkelijk 
nieuwe mogelijkheid om BB te springen werd grif gebruik gemaakt. We konden er dan 
ook niet onderuit om voor aanstaand zomerseizoen weer vier wedstrijden te 
organiseren. 
 
Onze dank gaat, zoals alle jaren uit naar onze vrijwilligers. Zij waren het die ons hielpen 
met bouwen, als ringmeester fungeerden of andere taken vervulden. Het doet ons deugd 
dat er zo veel mensen zijn op wie wij een beroep mogen doen. Vele handen maken 
tenslotte licht werk en het verhoogt natuurlijk ook de gezelligheid!  
Wil jij ook een bijdrage leveren aan de OVJ wedstrijden en daarmee aan deze mooie 
paardensport dan kunnen we ook jouw hulp gebruiken. Laat ons weten waar je 
belangstelling naar uit gaat, waar je talenten liggen en wij zetten je in.  
 
Het ledenaantal bleef in 2010 redelijk stabiel. Met zo’n 200 leden behoort de OVJ tot 
de grotere verenigingen van de KNHS. Veel van onze leden namen deel aan de 
wedstrijden, zo ook de indoorwedstrijden in manege Pothoven. Eén wedstrijddag moest 
door hevige sneeuwval worden geannuleerd waardoor voor de klassen L2 en M/Z het 
resultaat over drie gereden wedstrijden telde voor de Bronzen Paarden Competitie. Bij 
de klassen B en L1 bepaalde het gemiddelde over vier wedstrijden het eindresultaat. De 
winnaars ontvingen uit handen van Rein Jan Vrieling van Vrielink Ruitersport het Bronzen 
Paard. Voor Vrielink kwam hiermee een einde aan zijn sponsortermijn van vijf jaar. Hij 
zal nog wel als sponsor zichtbaar blijven in de springring en op de website. Voor de 
Bronzen Paardencompetitie heeft de OVJ in DresSpring BV inmiddels een goede 
opvolger gevonden. 
 
Tot slot gaat onze dank uit naar Wytske en Gert van den Hoorn en ook naar Rita en Ton 
van Straaten voor het beschikbaar stellen van hun mooie accommodaties en de prettige 
samenwerking. Wij hopen nog vele jaren met evenveel plezier bij hun te gast te mogen 
zijn! 
 
Namens het bestuur wens ik ieder een sportief 2011 
Monique van der Heijden, Voorzitter 

 



 
 
 
 
 
 

Ledenbestand: 
Eind 2009      207 leden 
           7 donateurs 
           9 ereleden 
           6 leden van verdienste 
 
De ontwikkeling in 2010: 
Evenals voorgaande jaren hebben weer een aantal leden om verschillende 
redenen hun lidmaatschap beëindigd. 
Deze leden hebben te kennen gegeven dat zij bijzonder tevreden waren over de 
altijd goed georganiseerde wedstrijden en de prettige behandelingen bij het 
inschrijven voor en starten op deze wedstrijden. 
 
Ledenbestand: 
Eind 2010      193 leden 
           6 donateurs 
           9 ereleden 
           6 leden van verdienste 
 
Ontwikkelingen in het bestuur van de OVJ: 
Ter informatie hierbij nog even een overzicht van het huidige bestuur: 
 
Monique van der Heijden  - Voorzitter 
Anouk Paulissen   - Wedstrijdsecretaris 
Hermi Veldink   - Secretaris en Vice - voorzitter  
Betsie Teunissen   - Penningmeester 
Rudie Kaal    - Technische zaken 
Sandra Karman   - Lid 
Dorothé Wennekendonk  - Lid 
 
Wel zijn er dit jaar weer een aantal vrijwilligers aan ons team toegevoegd, waar 
wij ontzettend blij mee zijn. Wij hopen evenals voorgaande jaren dat als er 
mensen zijn die geïnteresseerd zijn  om ons als vrijwilliger of als bestuurslid te 
komen versterken zich bij ons aanmelden. Iedereen wordt nog steeds met open 
armen ontvangen! 
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OVJ: Algemeen 
 
Buitenwedstrijden: 
Gert en Wytske bij deze weer onze hartelijke dank voor de fijne samenwerking! 
We hebben het afgelopen jaar weer 3 zeer gezellige wedstrijden gehad met 
meestal ook goed weer! Ook is het leuk dat alle buitenwedstrijden wederom 
gesponsord zijn door HippoStyle Ruitersport & Lifestyle uit Amersfoort. Zij 
stelden voor de 1ste prijswinnaar van elke groep in de dressuur een cadeaubon 
beschikbaar. Hartelijk dank daarvoor en wij hebben de toezegging dat zij ook 
volgend jaar deze sponsoring continueren! Geweldig. 
 
Binnenwedstrijden: 
De binnenwedstrijden bij Manege Pothoven waren ook dit jaar weer goed bezet. 
Om toch zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen betekende dit vaak een 
lange zaterdagavond en zondag maar mede dankzij de flexibele opstelling van 
Rita en Ton van Straaten verliep dit wederom vlekkeloos, waarvoor weer onze 
hartelijke dank! 
In alle klassen werd door de OVJ- leden weer gestreden in de Bronzen Paarden 
competitie die dit jaar voor de (voorlopig) laatste keer werd gesponsord door 
Vrielink Equestrian & Lifestyle Store uit Apeldoorn. Wij willen Rein-Jan en 
Connie in ieder geval hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in deze!. 
Ook dit jaar werden de Bronzen Paarden tijdens de jaarlijkse feestelijke 
prijsuitreiking in Hotel Apeldoorn aan de winnaars uitgereikt. 
 
Vrijwilligers en sponsors: 
Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers en sponsors en daarop is de OVJ 
geen uitzondering. 
Wij willen daarom iedereen van harte bedanken voor de enorme inzet en steun 
die iedereen iedere wedstrijd weer toont, en zonder welke wij niet zouden zijn 
wat wij nu zijn! 
 
 

 
 

Daarom alle 
vrijwilligers en 

sponsors van 2010 
HARTELIJK 
BEDANKT !! 


