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Jaaroverzicht 2011 
 
Voor jullie ligt het jaaroverzicht van 2011. Bij het samenstellen ervan blijkt altijd maar 
weer dat er meer gebeurt in zo’n jaar dan je erg in hebt. En een jaar is ook zo voorbij! 
Een aantal hoogtepunten… 
 
Oliebollenspringen: 9 januari 2011 
Hoe kun je elkaar nu beter een gelukkig nieuw jaar wensen dan temidden van de 
paarden? De leden van de rijvereniging deden het op 9 januari, tijdens het 
oliebollenspringen van de ponyclub en de rijvereniging. Voor de gelegenheid was er een 
parcours opgebouwd in de binnenbak. De oliebollenbokaal is gewonnen door Iris 
Zwienenberg van de ponyclub, voor de verliezers en de toeschouwers was er een echte 
oliebol. 
 
Verenigingskampioenschappen bij Snorrewind: 30 januari  
Een selectie van de rijvereinging heeft op 30 januari 2011 deelgenomen aan de 
verenigingskampioenschappen bij Manege Snorrewind. Er deden nog vijf andere 
verenigingen mee. Deelnemers bij de dressuur waren Henrieke Blankvoort met Mr. Ad, 
Mieke Schippers met Rex, Jan Vosman met Kirscha en Jannie Jansen met Tenor. Het 
viertal, bestaande uit Judith Nijkamp, Cariene Bussink, Annette Hofmeijer en Jannie 
Jansen gaf acte de présence en behaalde een nette derde plek. Springers waren Cariene 
Bussink met Alice, Jan Vosman met Kirscha, Karlijn met Obiku en Annette met Gido. 
Naast de vaste onderdelen te paard waren voor elke groep onderdelen zonder paard, 
zoals sjoelen, hoefijzers gooien, spreekwoorden ontdekken en een hoofdstel in elkaar 
zetten. Het sportieve gedeelte werd gewonnen door Diepenheim, Markelo won de oud-
Hollandse spelletjes.  
 
Inspanningscommissie 
In 2011 is een inspanningscommissie opgericht, waarin Gera Renes, Judith Ardesch, 
Karlijn Paarhuis-Vos en Judith Nijkamp zitting nemen. De inspanningscommissie is een 
soort activiteitencommissie die educatieve en paardgerelateerde activiteiten 
organiseert. Te denken valt aan clinics, theorieavonden, extra trainingen en zo voorts. 
De eerste activiteit van deze commissie is de dressuuroefenavond geweest, op 17 
augustus 2011. Alle leden kregen de mogelijkheid om een dressuurproef te rijden in de 
door hen zelf gewenste klasse. Deze dressuurproef is beoordeeld door een gediplomeerd 
jurylid en opgenomen op video. Vervolgens is de video samen met de ruiter en Mariska 
bekeken, waarbij Mariska tips en commentaar gaf. Deze avond was een groot succes, en 
we hopen nog veel leerzame activiteiten georganiseerd door deze commissie te mogen 
beleven.  
 
SGW  3 april 2011 
OP 3 april zijn de samengestelde wedstrijden gehouden. Successen waren er na een 
spring-, dressuur en crossproef voor Harmen Schinkel, die met Miss Valentine tweede 
werd in de klasse B. Ook Annemiek Kwast haalde prijs, zij werd tweede in de klasse M 
met O’Neill.   



 

 
 

 

 
 Annemiek Kwast werd met O’Neill 

tweede in de klasse M 
 Ellen Wes werd met Belzebub zesde 

in de klasse M 
 Harmen Schinkel werd met Miss 

Valentine tweede in de klasse B 
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Paasconcours, 16 en 18 april 
Op zaterdag 16 en maandag 18 april werd het jaarlijkse voorjaarsconcours gehouden, 
voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Paasconcours’. Zo’n 600 combinaties hebben we 
mogen begroeten op ons terrein. Nieuw dit jaar was het BB-parcours, dat veel 
deelnemers trok. Door onze eigen leden zijn de volgende resultaten neergezet:  
 
Gerhard Paalman werd met zijn paard Unique eerste in het Z1/Z2. In de klasse M2 
behaalde Jannie Jansen een nette tweede plek met haar paard Tenor. In deze zelfde 
klasse werd door Ludcinda Neplenbroek met Legato een derde plek behaald. Bij het 
springen was Suzanne Hart met Magic Society succesvol, zij haalde in de klasse B-
springen een 2e plek.  
 

  
Gerhard Paalman met Unique Annette Hofmeijer met Gido 
 



Zomerconcours 22, 23 en 24 juli 

 

  

  

  
Vrijwilligers zijn onmisbaar tijdens concoursen! Iedereen weer reuze bedankt!  
 
De weergoden leken ons zo gunstig gezind tijdens het zomerconcours. De vrijdag en 
zaterdag was het stralend mooi weer. Dat evenement de naam ‘zomerconcours’ droeg, 
was op zondag helaas niet te merken, de regen viel met bakken uit de lucht. Desondanks 
was er veel deelname. Vrijdagmiddag  waren de Bixierubrieken. Op zaterdagmorgen 
werden de ponyrubrieken verreden, op zaterdag waren de paarden aan de beurt. De 
deelnemerslijst was, met de kringkampioenschappen in Bentelo in het verschiet, op alle 
dagen mutjevol.  
 
Ook waren enkele eigen leden succesvol: Twee eerste prijzen gingen naar leden van RV 
Markelo. In de klasse Z1 dressuur behaalde Inge Meijer met het paard Don Amigo een 
(gedeelde) eerste plek. Verder zette Henrieke Blankvoort een goede prestatie neer door 
eerste te worden in de klasse B dresuur met het paard Adventures Veluw. Verder was er 
een lintje voor Jessica Wonink, die derde werd in de klasse B met het paard Obiku, en 
Judith Nijkamp die eveneens derde werd in de klasse L1 met het paard Warmhoede’s 
Woman.  
 



Succesvolle Markelose springruiters waren Suzanne Hart met het paard Magic Society, 
zij werd vierde in de klasse B springen. Een achtste plek in de klasse L-springen was 
voor Nelleke Wemekamp, zij bereed het paard Roza Karla.  
 
Borreluurtje Markelo’s Feest Vrijdag 26 augustus 2011 
In 2010 was het al goed bevallen, dus dit jaar op herhaling: borrelen tijdens het 
borreluurtje!! De culinaire kunsten van Corine werden eveneens gewaardeerd, de 
macaroni na de borrel was erg lekker! Het was weer gezellig   
 

  

  

  
 



Madelon en Marco trouwen, 3 september 

 
Op 3 september stapten Madelon Rouwhof en Marco van den Berg in het 
huwelijksbootje. Een groot aantal leden van de rijvereniging heeft het bruidspaar vanaf 
het ouderlijk huis van Madelon naar trouwlocatie De Kemper gebracht. ’s Avonds was 
het feest, waar wij allemaal voor uitgenodigd waren.  
 
Clubkampioenschappen 6 november 
Op 6 november zijn de clubkampioenschappen verreden, voor het eerst met nieuwe 
reglementen. Het jeugdkampioenschap is komen te vervallen, in plaats daarvan zijn er 
twee klassen: de wedstrijdrijders en de niet-wedstrijdrijders. Deelnemers moesten twee 
dressuurproeven en twee springparcoursen overwinnen.  De winnaars op een rij: 
Clubkampioen wedstrijdrijders: Jessica Wonink. Clubkampioen niet-wedstrijdrijders: 
Gerhard Paalman. Dressuurkampioen: Annemiek Kwast. Springkampioen: Jessica 
Wonink.  
 

 
 
 



Gezinsuitbreiding 
Gezinsuitbreiding was er voor Marjon Tobias-Kottelenberg en Karlijn Paarhuis-Vos. 
Marjon beviel op 26 september van een jongetje, genaamd Yann. Karlijn kreeg op 7 
oktober een meisje, Wietske.   
 

  
 

  
 
Nieuwe leden in 2011 
Caroline Brandes, Soraya Driessen, Cristine Keun, Danieke Leever, Helena van Lies, Ellen 
Luttikhedde, Marjan Pol-Meijer, Jeanet van der Strate, Janet Bril, Moniek Doldersüm, 
Rochelle Geerdink, Esmee Bussink. 
 
Lid af in 2011 
Jet Booy, Helmi Boonk, Paulien Kosters, Laura Beunk, Berlinda Meengs, Frances Wijnen.  


