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Wat een mooie dag hebben we zondag 30 oktober met elkaar beleefd tijdens de 
tweejaarlijkse OPENDAG. Wat een sfeer, wat een samenwerking, Grandioos! Via 
twee grote witte tenten werden de bezoekers naar binnen geleid  waar een keur van 
tombola-prijzen uitgestald lagen te wachten op  geluksvogels.
 
Sponsors werden ontvangen 
met koffie en taart door 
bestuursleden, terwijl alle 
instructrices en de vrijwilligers,  
gecoördineerd bezig waren 
met de uitvoering van het 
programma. Overal hingen 
A4tjes met de 33 namen 
van  vrijwilligers die de 
werkzaamheden op de 
afgesproken tijden uitvoerden.

Na het welkom van Voorzitter 
Wouter Veenis, beet een 
handvol advies-ruiters het 
spits af. Onder de bezielende 
leiding van Mick, werd zo het 
mooie werk van onze stichting 
zichtbaar.

Telkens wisten onze 
gediplomeerde instructrices de 
bezoekers te boeien met hun 
lessen aan onze ruiters: 

Wendy met haar springles, waarin ook advies-ruiters leren hun 
grenzen te verleggen. Ook haar les met het nieuwe speelmateriaal 
was een succes. Lies met een demonstratie-les, straalde rust en 
controle uit in de les, waar  mogelijkheden van aanpassingen 
zichtbaar werden in het rijden met onze ruiters. Floor leidde het 
quadrille, dat na een slechte generale op de vorige dag , met een 
goed optreden de toeschouwers vermaakte en verraste met een 
stormachtig einde. 



Nicole de Beer reed met haar prachtige dressuurpaard een kür op muziek en gaf daarna antwoord 
op  vragen d.m.v. uitleg en uitvoering. Onze spreekstalmeester voor deze dag : Jo van Ginkel leidde 
dit heel plezierig in goede banen. 

Indrukwekkend was het optreden van Luc Salfischberger met Grand Prix paard Zorro bereden door 
Keoma Zondag. Luc die onze instructrices regelmatig les geeft , wist ons op begrijpelijke wijze de 
mogelijkheden van de dressuur uit te leggen. 

Chantal en Lara hadden de catering professioneel voorbereid en 
georganiseerd. De taarten van Luna, Lenka, Ilse, Marina, Annet, 
Angela, Jeanne, Linda, Susan, Jacintha, Martine, Carla en Sulya 
hadden gretig aftrek en spekten zo de kas ter dekking van de 
onkosten. 
Ook de tombola met mooie prijzen door Lies en vele vrijwilligers 
georganiseerd,  leverde een mooi bedrag op. De hoofdprijs, een 
canon fotocamera werd gewonnen door Chantal, de printer 
door Paula, de tien paardrijlessen door Levi en de kledingset door 
Annie, het werd hen van harte gegund.
Deze prijzen waren beschikbaar gesteld door vele bedrijven in 
de Zaanstreek waarvoor grote 
dank. 

Ron, als B.A. , reed met Lion voor 
de kar een snelle demonstratie 
met het A-team. Onder grote 
hilariteit viste Erik (als Face) de 
boef (Frans) uit het publiek. 



Muisstil werd gekeken naar de  kür op muziek van Edith. Na afloop sprak Jo zijn waardering uit voor 
de prestatie , omdat dit eigen manege-paard van de Blijde Ruiters helemaal door Edith zelf dressuur 
matig naar Z2 was gereden. 

De vrijwilligersprijs werd dit jaar  uitgereikt aan Carla en Gonda, omdat we  nooit tevergeefs een 
beroep hen doen. 

De volgende ruiters werden  met bloemen in het zonnetje gezet, vanwege hun jubileum bij de BR.: 

In het zonnetje
•	 Marjan	Kuller,	25	jaar
•	 MarieLouise	de	Jong,	25	jaar	
•	 Bianca	Vernout,	25	jaar
•	 Dennis	Bosma,	25	jaar
•	 ErikJan	Oostra,	25	jaar
•	 Daan	Schaap,	25	jaar
•	 Nick	de	Bruin,	25	jaar	
•	 Arno	Klerk,	25	jaar
•	 Christiaan	van	Burink,	25	jaar
•	 Arjan	van	der	Gragt,	25	jaar	
•	 Taco	Groot,	30	jaar
•	 Saskia	Schoen,	30	jaar
•	 Marco	Kooijman,	35	jaar
•	 Linda	Kabel,	40	jaar	
•	 Norma	Vendel,	40	jaar
•	 Berend	Huininga,	40	jaar
•	 Linda	Krook,	40	jaar
•	 Gerard	Oudt,	40	jaar



De  OPENDAG werd besloten 
door Jo en Wouter met het 
opnoemen van de namen van 
alle 51 vrijwilligers, die hadden 
meegewerkt aan het grandioze 
succes van deze dag. Van het 
schoonhouden van de WC’s 
tot aan de organisatie van de 
poffertjeskar. 

Iedereen hartelijk bedankt!


