
Jaarverslag Voorwaarts 2015 
 
Bij aanvang van 2015 was het aantal leden:  
Niet rijdend 27 
Paarden     45 
Mennen      20 
40+              4 
Pony          34 
Erelid           1 
 
 
Instructie: 
Springen paarden: Faan Pompen 
Springen Pony’s: Gery van Huigenbos 
Dressuur Paarden: Helma van Harselaar 
Dresuur Pony’s: Corina Conradi-van den Bunt 
Veteranen: Ellen Hoogendoorn 
Mennen: Cornelie de Geyter 
 
Bij de jaarvergadering in maart is het bestuur gewijzigd en zijn Anjelies van Vliet en 
Mieke van den Ende verkozen tot nieuwe bestuurleden en heeft Jan-Willem van 
Huigenbos het bestuur verlaten. 
 
Het bestuur vanaf maart 2015 bestond uit: 

Voorzitter: Rene Fabrie 
Penningmeester: Liesbeth Jonkers 
Secretaris: Mieke van den Ende 
Bestuurlid: Anjelies van Vliet 
 
De inkoop kantine werd verzorgd door Esther Huigenbos 
De inhoud van de Voorwaarts facebook werd verzorgd door: Marieke van den Berg. 
 
Wedstrijdsecretariaten: 
Mennen: Anjelies van Vliet/Mieke van den Ende 
Dressuur Paarden: Silvana Wiedeman 
Dressuur en springen pony’s: Wilma Jonkers, Dea Jonkers en Esther Bettink 
Springen paarden: Esther Huigenbos 
 
Onderhoud: 
Qua onderhoud is er dit jaar een hoop gedaan. 
In de binnenbak is over de gehele lengte aan de overkant van de kantine een nieuw 
beschot op nieuwe fundatie aangelegd. 
 
In de buitenbak is er in het midden van de bak een waterleiding aangelegd zodat de 
gehele bak besproeid kan worden. 
 
Uiteraard wordt er ook wat minder opvallend maar wel belangrijk onderhoud uitgevoerd 
en dat komt ieder jaar weer terug. Heel veel oud en dood hout is opgeruimd en 
afgevoerd. En er is onkruid gemaaid en doodgespoten. 
 
De tractor had wat problemen. Deze is gerepareerd en doet het weer naar behoren. 



 
Door de wisseling van bestuur moet bij de Kamer van Koophandel deze wijzigingen 
aangegeven worden. Dit was al een aantal jaren niet gebeurd en is nu rechtgetrokken. 
 
Om beter om te gaan met mest verzameling en het makkelijker en toegankelijk te 
maken, is er een 2de hands container aangeschaft en deze is ingegraven. Dit heeft 
echter niet geleid tot het gewenste resultaat. Het grondwater staat zo hoog, dat de mest 
gaat drijven. Besloten is de container weer uit te graven en te zoeken naar een betere 
oplossing.  
 
Het buitenterrein is afgeschraapt en hierop is gebroken asfalt gestort. Hopelijk gaat dit 
de oplossing bieden voor de overlast van stof en nattigheid. Het voordeel is dat het hele 
terrein is aangepakt.  
 
Er zijn weer hindernisbalken geverfd en ook de dressuurhekjes zien er weer strak uit. 
Daarnaast zijn de hinderniskarren ook weer opgeknapt.  
De speciale sleep voor achter de tractor is gerepareerd.  
 
Evenementen: 
Zoals ieder jaar was het kerstconcours weer een groot succes met goede sponsoring en 
grote deelname. Ook de andere evenementen zoals de rommelmarkt, de motorbeurs, de 
schapenkeuring en het Oranjefeest zorgen ervoor dat de inkomsten van Voorwaarts op 
een redelijk peil blijven. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben alle wedstrijden en 
oefenparcoursen op de dinsdagen weer tot een mooi resultaat geleid. 

Ook de VSN jonge paarden was een succes. 
 
De ponykinderen zijn zoals elk jaar weer op ponykamp geweest en was weer een groot 
succes. 
 
De leden van Voorwaarts doen het goed op de diverse kampioenschappen en in een 
apart overzicht zijn de resultaten van deze leden opgenomen. 
 
Clubkampioenen 2015: 
De clubkampioenen die gehuldigd zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn: 
 
Pony’s Dressuur 
Steven van Roekel met Bentley 
Pony’s Springen 
Tamara van Manen met Power 
 
Paarden Dressuur 
Jaqueline Kampert met Guanita 
 
Paarden Springen 
Carina van Bostelen met Diangelo 
 
Mennen 
Cor Brunekreeft met Ringo 
 
 
 



Mennen: 

Het aantal menleden is dusdanig veel dat er een wachtlijst is voor nieuwe leden. De 
lessen worden te vol als er meer leden bijkomen. In oktober is gestart met lessen op de 
maandagochtend. 
 
De jaarlijkse wintercompetitie van 6 vereniging uit de buurt was spannend. Er waren 2 
winnaars over het winterseizoen 2014/15 en Voorwaarts is uiteindelijk 3e geworden 
nadat ze bij de afsluitende vaardigheid de eerste plaats bezetten. 
 
Bij de districtskampioenschappen outdoor deden Anton de Bruin, Clemens Verspeek en 
Anjelies van Vliet mee. Anjelies mocht zowel voor de dressuur al de vaardigheid door 
naar de Hippiade en Clemens mocht met zijn zelf gefokte Welsh Cob in de vaardigheid 
meedoen. 
 
 

Tijdens de Gelderse Kampioenschappen hebben de onderstaande ruiters en amazones 
zich geplaatst voor de Hippiade. De KNHS Hippiade zijn verreden op 28/29 augustus en 
4/5 september. 
 
De volgende ruiters hadden zich geselecteerd: 
Pony's 

Springen 
Bernadette v Essen Orchid's Kay klasse D-M 
Jennifer Jonkers Keruhl klasse D-Z 
Niels Jonkers Brinky's Bo klasse D-ZZ 
Dresssuur 
Esra v Dijk Precious Naza klasse E-L 
Paarden 

Springen 
Martijn vd Brink Ziternel klasse M 
Henriette Ruitenbeek Terhorn klasse M 
Carina v Bostelen Diangelo klasse Z  
Dressuur  
Jacqueline Kampert Guanita klasse B  
 

 


