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Beste OVJ leden, 

 

Het jaar is goed verlopen en wij zijn er trot op dat wij ook dit keer in staat zijn geweest om kwalitatief 

hoogwaardige wedstrijden te organiseren. Veel is te danken aan onze vrijwilligers die iedere keer weer 

bereid waren de handen uit de mouwen te steken. Samen wisten wij tijdens de vier outdoor- en vijf 

indoorwedstrijden meer dan 2300 starts te verwerken!  

Helaas hebben wij bij het springen op de terreinen van Gert en Wytske van den Hoorn wel moeten 

constateren dat het aantal starts terugliep. Waar wij tijdens de buitenwedstrijd in 2011 nog zo’n 250 

tot 300 combinaties in de springringen mochten ontvangen bleef in 2013 de teller rond de 200 hangen 

met als dieptepunt de wedstrijd in juni waar slecht 105 springcombinaties onze wedstrijd bezochten.  

 

Met dit gegeven zijn wij aan de slag gegaan en wij hebben samen met Gert van de Hoorn gekeken naar 

verbeterpunten en een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo heeft de inspringring nu een Equisport 

bodem gekregen en gaan wij het B en L springen op de zandbodem organiseren. Het M en Z springen 

blijft op gras maar krijgt er een inspringhindernis op gras bij. Wij verwachten dat deze aanpassingen er 

toe zullen leiden dat ook de springringen weer optimaal worden benut. 

De 1.40 rubriek hebben wij helaas wel moeten schrappen. Het organiseren van zo’n rubriek brengt extra 

kosten met zich mee en ons doel -  ruiters regionaal een kans te geven in een nationale rubriek te starten 

– werd door de geringe regionale belangstelling, niet bereikt.  

Gelukkig zaten de wedstrijdringen in de dressuur op de meeste wedstrijddagen helemaal vol. HippoStyle 

Ruitersport & Lifestyle uit Amersfoort stelde voor vele prijswinnaars mooie extra prijzen ter 

beschikking en zij zorgden met hun aanwezigheid weer voor veel gezelligheid. 

 

En wat hebben we een mooie Bronzen Paarden Competitie gehad bij manege Pothoven. Sponsor Henk 

Linthorst van DresSpring B.V. reikte, tijdens een feestelijke uitreiking in het Hampshire Hotel te 

Apeldoorn, de bronzen paarden uit aan de prijswinnaars van de diverse dressuurrubrieken. Door een 

loting na afloop van de prijsuitreiking raakten de gemoederen ook nog even flink verhit aangezien velen in 

het bezit wilden komen van mooie prijzen zoals OVJ-dekens en sjabrakken. 

  

Rest mij nog iedereen te bedanken die onze wedstrijd heeft bezocht als ruiter, official, vrijwilliger 

en/of bezoeker. Wij zijn er trots op dat nog steeds zo veel mensen de weg naar onze vereniging en 

wedstrijdlocaties weten te vinden en zich interesseren en inzetten voor onze mooie sport. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd! Wij hopen jullie allen dan ook in 2014 weer te mogen begroeten. 

 

Namens het bestuur wens ik ieder een sportief 2014!  

 

Met vriendelijke groet, 

Monique van der Heijden, Voorzitter  
 

 

 

 



 
 

 

Ledenbestand:  

Eind 2012    188 leden  

   6 donateurs  

   9 ereleden  

         7 leden van verdienste  

  

De ontwikkeling in 2013:  

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 2013    176 leden  

         6 donateurs  

         9 ereleden  

         7 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  

Chris Pieterse - Wedstrijdsecretaris  

Hermi Veldink - Secretaris en Vice - voorzitter  

Betsie Teunissen - Penningmeester  

Rudie Kaal - Technische zaken  

Sandra Karman - Lid  

 

Sinds een paar maanden loopt Patrick van Leeuwen mee in het bestuur. 

 

Ook 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 vier zeer gezellige wedstrijden gehad met  

meestal mooi weer! Bij eerste wedstrijd werd ook een 1.40m parcours verreden. Ook dit jaar 

zijn alle buitenwedstrijden wederom gesponsord door HippoStyle Ruitersport & Lifestyle uit 

Amersfoort. Voor iedere 1ste prijswinnaar van elke groep in de dressuur stelden zij een 

cadeaubon beschikbaar en als volgprijzen waren er leuke, handige cadeaus.  

Hartelijk dank daarvoor en wij hebben de toezegging dat zij ook volgend jaar  

deze sponsoring continueren. Super!  

  

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 wederom keer werd gesponsord door DresSpring uit  

Wenum Wiesel. Wij willen Henk Linthorst van harte bedanken voor de prettige  

samenwerking!.  

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 2013 

HARTELIJK 

BEDANKT !! 


