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kwam er een eigen accommodatie aan de

daar niet zoveel verstand van, maar ik ben

Zandweg in De Meern. Met een twintig x

wel een echt verenigingsmens. Ik ging aan

veertig binnenbak, een gezellige kantine en

de slag en we kregen een goed bezochte

een buitenbak. De nieuwbouw rond Vleuten

menwedstrijd met dressuur en vaardigheid

en De Meern rukte op en de club moest

op ons buitenterrein. Ik wilde ook indoors

verhuizen. Dat werd ambitieus aangepakt.

organiseren, met alleen dressuur in onze

Op Sportpark Rijnvliet werd de grootste

binnenbak. Dat werd ingeschat als kansloos,

paardensportaccommodatie van de regio

maar er bleek juist veel animo voor.

Utrecht neergezet. Op 10 december 2011 was

Het gevolg was dat onze menclub groeide.”

de feestelijke opening van de nieuwe rijhal,

Bij de ontwikkeling van de huidige

die de naam ‘Wijnand Van Engelenhal’ kreeg.

accommodatie was Schalkwijk ook nauw

Een grote verrassing voor de trotse oprichter

betrokken. “Namens de menners werd ik in

die tot op hoge leeftijd over de vloer kwam

de werkgroep gevraagd die zich met de

in de nieuwe accommodatie. In 2014 overleed

nieuwbouw ging bezighouden. Voor mij was

Bert Schalkwijk

hij op 91-jarige leeftijd en werd met koets en

er één belangrijk criterium: de nieuwe rijhal

Leeftijd: 62

paarden naar zijn laatste rustplaats gebracht.

moest minstens dertig meter breed zijn zodat

Beroep: Ondernemer, eigenaar Tuintechniek

hij ook geschikt zou zijn voor menners.” Dat

Schalko

Voor iedereen

gebeurde. De nieuwe hal werd maar liefst

Bestuurslid en drijvende kracht achter

Eén van de drijvende krachten in de

negentig meter lang en heeft een rijbaan in

de Voornruiters, 19 jaar lid

vereniging is bestuurslid Bert Schalkwijk. Hij

een L-vorm, waarbij een grote en een kleine

houdt er niet van om in de schijnwerpers te

rijbaan kunnen worden gemaakt.

staan, maar verzet achter de schermen
bergen werk. Hij is betrokken bij alle grote

Instructie

evenementen van de vereniging, werft

“Vanaf dat ik lid was, kregen we les van Gijs

sponsors, regelt vrijwilligers en is met zijn

van Dijk”, vertelt Schalkwijk. “Dat was voor

mede bestuursleden continu op zoek naar

onze vereniging een geweldige instructeur.

innovatie en verbetering. Zo werd in

Gijs stimuleerde ons ook om wedstrijden te

de zomer van 2019 de buitenbak, die niet

gaan rijden. Hij was zelf wedstrijdgericht en

veel werd gebruikt, omgetoverd tot een

kon op elk niveau de problemen oplossen.

tweede rijhal. Dit biedt extra mogelijkheden

Daarnaast kon hij de recreatieve menners

voor de leden en goede wedstrijdfaciliteiten.

goed bezighouden.” Oskam: “Gijs van Dijk

“De locatie en onze accommodatie maken de

paste als instructeur heel goed bij de club.
Kees Oskam

Menvereniging de Voornruiters

Al 75 jaar een geoliede
Wie in het midden van Nederland spreekt over de Voornruiters denkt vooral aan springsport en

Leeftijd: 62
Beroep: vervroegd gepensioneerd
Lid sinds 1997, liefhebber van fokkerij en

machine
zegt Schalkwijk.

De lesdagen waren leerzaam, maar

“Iedereen kan bij ons terecht, van

ook gezellig. Iedereen had plezier.” Gijs

wedstrijdmenner tot recreant. We maken

kreeg echter gezondheidsproblemen en

evenementen op een toplocatie met alle faciliteiten waar paardensporters van dromen, wordt al

geen onderscheid.” Bijna twintig jaar

overleed in 2015. De zoektocht naar een

geleden begon Schalkwijk zelf met mennen.

vaste meninstructeur begon. “Ik had geen

het werk met vrijwilligers gedaan. Gezelligheid en saamhorigheid staan bij de Voornruiters voorop.

“Ik reed altijd thuis en was op zoek naar een

idee wie we moesten hebben”,

vereniging. Met Wim van Elteren kwam ik

Schalkwijk. “Maar Kees kwam met de naam

dressuur. Maar deze club heeft ook een actieve menvereniging. Met professioneel georganiseerde

Voornruiters uniek”,

vaste vrijwilliger van de Voornruiters

zegt

terecht bij de Voornruiters, want daar werd

van Berry van den Bosch.” “Dat was

e club typeert zichzelf als een

Met deze formule timmert de club 75 jaar

De schoenmaker uit De Meern was ook

op zondag menles gegeven. Die dag van de

inderdaad mijn idee”, lacht Oskam. “Ik was

ambitieuze vereniging gericht op de

aan de weg. Maar zo riant als de huidige

instructeur en examinator voor het

week was voor mij ideaal.” Oudgediende

altijd al kind aan huis bij Berry en Claudia

Berry van den Bosch

actieve paardensporter die vooruit

accommodatie, was het vroeger niet.

koetsiersbewijs. Verder nam hij graag deel

Kees Oskam vult aan: “Iedereen was door de

van den Bosch. Eerst op de Blakheide en later

Leeftijd: 51

aan koetsentochten en menritten. Maar liefst

week druk met zijn werk of bedrijf. Menles

op hun bedrijf VDB Stables in Someren. Mijn

Beroep: Eigenaar VDB Stables, africhter

D

wil. Wat ze doen? “We organiseren en

faciliteren hippische activiteiten voor en door

Geschiedenis

25 jaar was Van Engelen voorzitter van de

op zondag was een gezellig uitje.”

merrie Anthal was niet de makkelijkste en

en instructeur

leden. Daarbij gelden als belangrijke

In 1946 werd de vereniging opgericht door

Voornruiters. De vereniging begon op een

Schalkwijk: “Mij werd gevraagd of ik iets

zij heeft bij Berry in africhting gestaan.” En

Geeft ongeveer 7 jaar les bij de Voornruiters

waarden:

professioneel,

Wijnand van Engelen. Deze naam zal veel

oefenterrein bij Park Voorn, waaraan de club

voor de menners wilde doen en of ik

zo kwam het dat Bert Schalkwijk contact

faciliterend, betrokken, thuis voelen.”

menners bekend in de oren klinken.

haar naam ontleent. Na verloop van tijd

menwedstrijden wilde organiseren. Ik heb

opnam met Berry van den Bosch.
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Nieuwe manier van lesgeven
“Ik kon me niet voorstellen dat een
instructeur uit Someren zin zou hebben om
in Utrecht les te geven”, zegt Schalkwijk. “Ik
werd gebeld door Bert”, vertelt Van den
Bosch. “Ze zochten een gediplomeerd

“Toch geweldig als die grote
jongens hier komen rijden?”

instructeur die in ieder geval eens per twee
weken op zondag wilde lesgeven.” Van den

verbinding en saamhorigheid”,

zegt

rijbaan en de tijd van het jaar hebben we bij

de condoleance van Alice hier in de kantine

Bosch zag het wel zitten. “Ik wilde eerst de

Schalkwijk. “We sluiten de competitie af met

de vierspannen altijd een verrassend

kon plaatsvinden”, zegt Oskam. Voor hem

combinaties goed leren kennen. Daarom gaf

een gezellige avond met een buffetje. Dat

deelnemersveld.” Kees Oskam noemt de

brak een moeilijke periode aan, waarin hij

ik niet een uur lang groepsles, maar nam ze

hoort er echt bij. Verder komen we met

wedstrijd bijzonder. “Het is toch geweldig als

weinig reed en bij de Voornruiters vooral als

één voor één even individueel. Dat beviel zo

de menners en Berry eens per jaar bij elkaar

die grote jongens uit de vierspansport hier

vrijwilliger in touw was. “Mennen is voor mij

goed, dat we de lesmethode zo hebben

om de lessen en menactiviteiten te evalueren.

een wedstrijd komen rijden.”

een sport die je samen doet. Ik heb het geluk

gehouden. De menners rijden zelf los en

Daarnaast maken onze menners af en toe

Een hele groep leden is actief in de

gehad dat ik een vriendin heb gevonden die

krijgen vervolgens een kwartier persoonlijke

een gezamenlijke buitenrit.”

organisatie. De bouw van een bijzondere

met mij plezier beleeft aan de sport. Het is

hindernis hoort daar ook bij. Een paar keer

fijn om dat weer samen te kunnen doen. Ik

instructie. Daarna kunnen ze nog even
doorwerken als ze dat willen. Je kunt nu veel

Indoor menmarathon

werd een levensechte kopie van de Utrechtse

ga nu weer vaardigheidswedstrijden rijden.”

beter individueel doorwerken aan een

De enorme rijbaan leent zich niet alleen voor

Domtoren in de rijbaan gezet. Afgelopen jaar

En de toekomst van de club? “We hebben

specifiek probleem.” “Zo word je heel

dressuur en vaardigheid, maar is ook heel

werd het weer tijd voor een nieuw

een leuk koppeltje menners waar we mee

intensief geholpen”, zegt Schalkwijk.

geschikt voor een indoormarathon. Het is

bouwwerk. Maanden lang werkte een groep

verder kunnen. Ik hoop dat we zo kunnen

“Je steekt meer op dan in een groepsles.”

inmiddels vaste prik dat in het eerste

menners aan de bouw van een brug die door

doorgaan, want het loopt goed.”

“Het was de bedoeling dat ik maximaal drie

weekend

de vorm van een kruis veel mogelijkheden

jaar zou blijven, maar ik geef hier nu al bijna

de

zeven jaar les”, lacht de instructeur. Van den

“De eerste was in 2012”, vertelt Schalkwijk.

Bosch vindt ook de afwisseling erg belangrijk.

“Behalve het sportieve aspect is het een

Teamsport

Opgericht in 1945 • Ruim 450 leden (ong.

“Alle drie de onderdelen uit de mensport

ideale gelegenheid om onze sponsors uit te

Kees Oskam komt al zijn hele ‘menleven’ bij

30 menners) • Locatie: Sportpark Rijnvliet,

komen aan bod in mijn lessen. Ik zet wel eens

nodigen. We hebben dan een sponsorterras

de Voornruiters. “Ik mende altijd samen met

Utrecht • Faciliteiten: Grote rijhal die meestal

een paar kegels neer, of ik geef een keer een

met professionele catering. Zo kunnen we

mijn vrouw Alice. Met ons paard Parnache

is verdeeld in twee rijbanen vvan 30x65m en

theorieles. Ik wil mensen best motiveren om

iets voor hen terugdoen. Want ook voor niet-

reed ik wedstrijden. In 2007, 2009 en 2010

20x40m, vaste tribune, opzadelplaats, foyer

een wedstrijd te gaan rijden, maar het

paardenmensen is dit een leuk evenement.”

reed ik zelfs op de Hippiade. In 2011 overleed

met bar en keuken, vergaderruimte, tweede

belangrijkst vind ik dat ze plezier hebben.

De wanden van de rijhal zijn behangen met

Alice en ik had veel moeite om mijn draai te

rijhal met rijbaan (20x65m) en opslagruimte,

Ook buiten de lessen om heb ik goed contact

reclameborden. Veel bedrijven steunen de

vinden.” Het overlijden van Alice ging aan de

grasterrein van 60x125m, longeerpiste, ruime

met de mensen van de Voornruiters. Het is

club, waarvan Blastrac hoofdsponsor is.

Voornruiters niet ongemerkt voorbij. “Voor

verharde parkeerplaats met verlichting

ongelooflijk hoe alles hier met zoveel leden

Schalkwijk: “Door de afmetingen van onze

mij

• www. voornruiters.nl

van

oktober

menmarathon

wordt

in

Utrecht

gehouden.

biedt en prima in de grote baan past.

was

het

heel

bijzonder

ALGEMEEN

dat

zo harmonieus gaat. Ook voor de lessen is
alles goed geregeld. Eén persoon appt op
De vereniging telt maar liefst 450 leden waarvan dertig menners. Ondanks

zaterdagavond de indeling, want als er

dat aantal is het saamhorigheidsgevoel groot bij de Voornruiters.

iemand niet kan komen, schuiven we
de lessen in, zodat het de vereniging geen
lesgeld kost als iemand er niet is.”
Onderlinge wedstrijd
De menners houden jaarlijks een onderlinge
competitie om te bepalen wie clubkampioen
wordt. Hierbij is Van den Bosch parcours
bouwer en hij jureert de vaardigheid of
minimarathon die afwisselend wordt
gereden. Zo kan hij de menners tips geven
hoe ze het op de wedstrijd kunnen
aanpakken. Daarnaast bestaat zo’n wedstrijd
uit een dressuurproef waarbij de jury
de proef met de menners bespreekt. En
ringsteken is een wedstrijdonderdeel. “Ook
deze onderlinge wedstrijden zorgen voor

Zelfstandig losrijden en dan een kwartier één op
één les; zo worden de menners heel intenstief
geholpen door Berry van den Bosch.
Een van de bijzondere hindernissen in de indoormarathon is een levensechte kopie van de Utrechtse Domtoren.
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