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Door Monique Zwaan 

We kijken terug op 2015 als weer 
een heerlijk paardenjaar, waarin het 
bestuur van Manege De Volte weer 
veel heeft gedaan! 
 
In het bestuur zitten Wendy Bouma, 
Sandra van Oort, Monique Zwaan 
en op dit moment even op grote 
afstand (ze woont voor een aantal 
jaar in Zuid Afrika) Arienne de 
Vries. 

Wij vormen het bestuur van de ver-
eniging PC De Volte, wat houdt dit 
nu precies in? 

Als bestuur van de PC hebben we 
een ondersteunende taak en kijken 
we naar alle aspecten rondom de 
manege.  Even voor de duidelijk-
heid, het bedrijf  Manege de Volte 
en de lessen is Antoinette haar ver-
antwoordelijkheid. Wij als bestuur 
proberen te kijken naar de dingen 
daaromheen.  

Eén keer per kwartaal vergaderen 
we samen met Antoinette en met 1 
of meerdere leden van de jeugdraad, 
naast dat deze vergaderingen heel 
gezellig zijn bespreken we heel veel 
zaken. Om jullie een idee te geven 
van waar we het dan zoal over heb-
ben hierbij een paar voorbeelden:  

 Het besluit om de overstap te 
maken van de KNHS naar de 
FNRS is een van de dingen waar 
we langdurig en goed over verga-
derd hebben, alvorens dit besluit 
te nemen.  

 Waar kunnen wij als bestuur 
hulp bieden? Bijvoorbeeld op het 
gebied van de inzet van vrijwil-
ligers op de wedstrijden of zaken 
op het terrein?  

 Er is in overleg met ons besloten 
om o.a. dressuurspiegels aan te 
schaffen voor de binnenbak , za-
delsteunen op te hangen bij de 
stallen en een dekenrek in de 
werkschuur te bevestigen. 

 Bekijken of het nodig is om een 
vrijwilligersdag in te plannen en 
welke klussen moeten er gedaan 
worden op het terrein? 

 De Jeugdraad zit altijd vol leuke 
plannen met nieuwe en bestaande 
activiteiten. Met elkaar bekijken 
we hoe we dit kunnen inplannen 
en of er voldoende budget is. 

 We maken een jaarplanning met 
alle activiteiten, zoals de wedstrij-
den, ponykamp, vrijwilligersdag, 
kerstlunch en poets- en opzadel-
cursus. 

Het bestuur organiseert elk jaar de 
ALV (algemene leden vergadering). 
Deze vergadering is openbaar voor 
alle leden (en ouders van). Hierbij 
kijken we terug op het afgelopen 
jaar, kijken we alvast vooruit naar 
het nieuwe jaar en uiteraard worden 
de financiën van de PC overlegt. In 
2016 zal deze plaatsvinden op 9 fe-
bruari  om  20.45 uur. 

Op dit moment zijn het bestuur en 
een deel van de Jeugdraad actief als 
feestcommissie!! Zoals jullie wellicht 
weten bestaat de manege in april 
2016 25 jaar. Dit willen we uiteraard 
niet ongemerkt voorbij laten gaan! 
Op 9 april willen we dit samen met 
jullie gaan vieren d.m.v. een feest! 

Dan wensen wij nu alle leden voor 
2016 weer een super fijn, gezellig, 
gezond en vooral sportief jaar toe! 
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Door Joyce Reinders en Hester Roth 

De eerste week van december stonden de lessen op 
Manege De Volte in het teken van Sinterklaas.  
Tijdens de lessen werd er gezellige Sinterklaasmuziek 
gedraaid. Wanneer de combinaties het toe lieten, 
werden er carrousel-achtige oefeningen gereden met 
de paarden. Ook de behendigheidsoefeningen  
konden niet ontbreken.  
 
Hoewel het in het begin even wennen was, zowel voor 
pony/paard als ruiter, ging het gedurende de les 
steeds beter! Zo is op de Volte-facebook een kort 
filmpje te zien van de carrousel tijdens de  
rijverenigingles.  

Sintlessen 
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Hiep hiep hoera voor Antoinette! 

Door Joyce Reinders en Hester Roth 

Op 22 september hebben we een klein feestje 
gevierd op de manege ter ere van Antoinette 
haar vijftigste verjaardag!  
 
Hoewel Antoinette haar verjaardag nooit 
viert, was dit een mijlpaal waar we niet aan 
voorbij wilden gaan. ’s Avonds tijdens de wis-
sel van de lessen hebben we haar in het zon-
netje gezet. De paarden en ruiters van de half 
9 les werden beplakt met vijftigjes. Ook de 
andere leden die aanwezig waren werden ver-
sierd met stickers. Luid zingend kwamen we 
de bak in met een grote bos bloemen en een 
heerlijke sauna bon. Wat was Antoinette ver-
rast!! De volgende dag heeft ze haar sauna-
bon gelijk goed kunnen gebruiken! 
 
Kortom, een leuke, onverwachtse, verjaardag 
voor Antoinette! 

Poets– en opzadelcursus 

Door Joyce Reinders en Hester Roth 

Op zaterdag 21 november was het weer 
zo ver: de altijd leerzame poets– en 
opzadelcursus! Na ruim 1,5 uur uitleg 
en oefenen, hebben alle deelnemers 
hun poets– en opzadeldiploma in ont-
vangst mogen nemen. 
 
Van harte 
gefeliciteerd! 



Door Laura Horsman 

Bijna een jaar geleden begon een 
lange en zware reis, waarvan ik toen 
nog niet wist wat het zou brengen of 
hoelang het zou duren.  
 
De dag dat ik te horen kreeg dat 
Noeska kreupel was, drong het nog 
niet goed tot mij door. Noeska was 
een paar weken daarvoor ook al een 
week uit de lessen geweest. Een 
weekje stappen en koelen, en daar-
na weer op haar rijden, dat was 
mijn gedachte. Maar helaas liep dat 
toch iets anders… De week daarop 
moest ik nog steeds stappen en koe-
len. Helaas zagen we nog geen ver-
betering.  
 
Week na week, dag in dag uit, met 
Noeska stappen en koelen. Na een 
aantal weken was haar been nog 
steeds dik en warm… Op dat mo-
ment vraag je je af hoe lang het gaat 
duren. Wordt het nog wel beter?  
 
Gelukkig mocht ze een paar weken 
later weer even draven aan de 
longeerlijn. Maar na een week of 
twee ging het mis. Haar been was 
weer dik en warm.  
 
Toen kwam het weide seizoen en 
stond ze eigenlijk altijd op de wei, 
omdat ze dan al beweging in de wei 
had hoefde ik niet met haar te stap-
pen. Af en toe haalde ik haar even 
uit de wei om haar te poetsen en  te 
knuffelen. Elke keer als ik naar de 
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te bouwen. Met veel plezier heb-
ben we gestapt. Een paar weken 
later mocht ik haar zelfs weer 
even longeren. Het gevoel van 
blijdschap op dat moment is on-
beschrijfelijk.  

Een paar weken later mocht ik 
weer opstappen. Dit deed Noeska 
zichtbaar goed, ze liep goed en ik 
mocht zelfs weer heel even dra-
ven. Vanaf dat moment is alles 
heel snel gegaan.  
 
Een maand later mochten we een 
half uur in de les meerijden. Op 
zo’n moment voel je je zo ontzet-
tend gelukkig. Daarna was het 
steeds iets meer opbouwen. Tot 
en met de kerstvakantie reden 
Noeska en ik ongeveer zes keer 
per week mee in de les. En wat 
doet ze het goed! Inmiddels rij-
den we weer een heel uur en kan  
ze binnenkort de lessen weer in.  

Het gevoel dat ze toch weer is 
opgeknapt, is fantastisch! Het 
was een ontzettend moeilijke 
periode, maar er zijn ook goede 
dingen uitgekomen. Het afgelo-
pen jaar is onze band enorm ge-
groeid. Je leert elkaar heel goed 
kennen en je leert van de aller-
kleinste dingetjes te genieten. Op 
zo’n moment is het speciaal als je 
weer even mag draven en dat is 
normaal gesproken iets heel ge-
woons. Je leert dat je nooit moet 
opgeven en je beseft hoeveel je 
om een pony of paard kan geven! 

wei liep, kwam ze al bij het hek 
staan omdat ze wist dat ik voor haar 
kwam. Ze vond het duidelijk fijn 
dat ik er voor haar was. 
 
Antoinette kwam met de medede-
ling dat ze Noeska door het weiland 
had zien galopperen en dat het er 
eigenlijk best goed uitzag. Ze zei dat 
we langzaam weer aan de longeer-
lijn verder mochten. Ze liep goed 
aan de longeerlijn en ik mocht nu 
zelfs weer een zadel op haar rug 
leggen tijdens het longeren.  
 
Toen Antoinette vroeg of ik er weer 
een keertje op wilde om te kijken 
hoe ze liep, zei ik natuurlijk vol-
mondig ja! Met de tranen in mijn 
ogen, van geluk dit keer, liep ik 
naar haar toe. Eenmaal erop liep ze 
goed, de eerste weken alleen maar 
stappen en daarna zelfs weer heel 
eventjes draven. Na ruim 5 maan-
den was het heel fijn dat het einde-
lijk weer iets beter ging.  
 
Helaas ging het helemaal fout: haar 
been was weer dik en warm. Een 
maand rust op de wei zou haar goed 
moeten doen. Die maand heb ik 
zoveel als ik kon haar gepoetst. De 
maand duurde lang en zelfs toen de 
maand voorbij was, mocht ze nog 
steeds niks doen. De twijfels speel-
den weer op… 
 
In de IJVO week pakten we het 
stappen aan de hand weer op. En 
konden we rustig aan proberen op 

Het leed dat kreupelheid heet.. 
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Door Joyce Reinders en Hester Roth 

Evie met ??? 

zij nog geen naam. Hoe ze gaat 
heten? Dat mogen de verkopers 
van de clubloten verzinnen! 
 
Dus: heb jij loten verkocht en 
weet je een leuke, passende 
naam voor onze dame? Stuur 
dan je idee naar Antoinette, via 
het bekende emailadres:  
info@devolte.nl en wie weet 
wordt jouw naam gekozen!! 

Hebben jullie haar al gezien? De 
nieuwste aanwinst van manege De 
Volte? Door o.a. onze topverkoop-
ster Evie (zie foto) hebben we haar 
kunnen aanschaffen. 
 
Evie heeft met maar liefst 109 loten 
de meeste clubloten verkocht en 
wint daarmee een maand lang één 
uur extra rijles per week! Van harte 
gefeliciteerd met deze mooie prijs! 
 
Zoals jullie allemaal weten, hebben 
we vorig jaar Koosje kunnen kopen 
van de opbrengst van de Grote Club 
Actie. En wat een aanwinst is zij 
voor onze manege!  
 
Ook deze pony is een welkome aan-
vulling op ons pony-bestand.  
 
Misschien hebben jullie het al  
gehoord, maar op dit moment heeft 

Grote Club Actie 

Ponykamp 2016 

 

KAN JIJ OOK NIET WACHTEN OM MET JE VRIENDJES EN 

VRIENDINNETJES VAN MANEGE DE VOLTE DOOR DE BOSSEN 

TE CROSSEN IN MARKELO?! 

 

Geef je dan snel op voor Ponykamp 2016! 

26 t/m 28 maart 

 

VOL = VOL 

 

Let op: je inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is! 
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Door Joyce Reinders 

Ik herinner het me nog als de dag 
van gisteren. Op de manege vertel-
len aan al ‘m’n meiden’ dat ik zwan-
ger ben van mijn eerste kindje! De 
leuke en enthousiaste reacties, de 
vragen die er op volgden. Een ont-
zettend leuke herinnering. 
‘Blijf je nog wel lesgeven?’ En ‘Ga je 
nu stoppen met rijden?’, die vragen 
werden toch vrijwel het meeste ge-
steld. 
 
Lesgeven ben ik blijven doen, tot 
aan de Kerstvakantie. Met mijn dik-
ke buik heb ik tot en met de 35e 
week van mijn zwangerschap met 
veel plezier in de bak gestaan. En 
soms even gezeten op het krukje bij 
de deur als het staan te vermoeiend 
was. 
 
Van meerdere uren per keer lesge-
ven naar één uurtje per keer. Ja, ik 
moest wel wat minderen want soms 
was het toch best zwaar om door 
die bak te lopen en alle ruiters te 
helpen. 
 
Rijden heb ik ook nog een hele poos 
gedaan, tot begin oktober. Toen ik 
23 weken zwanger was, reed ik mijn 
(voorlopig) laatste ritje op die lieve 
Siska. Siska, die zeker een ereplaats 
verdient in dit stukje. Want wat is 
ze ontzettend braaf geweest in de 
tijd dat ik haar heb gereden toen ik 
zwanger was. De merrie die ik al 
ruim 7 jaar met veel plezier rij, 

bijzonder voor mij, helemaal nu 
in deze speciale tijd van mijn 
leven. 
Wanneer ik ruiters in mijn les 
heb met Siska merk ik dat ze het 
fijn vind om mijn stem en aan-
moediging te horen, wat ook fijn 
is voor de ruiters, die daardoor 
fijne ritjes met haar kunnen ma-
ken. Regelmatig wil ze geknuf-
feld worden halverwege de les en 
mevrouw zorgt er dan wel voor 
dat ze voldoende aaitjes heeft 
gehad voordat ze weer verder 
gaat met haar werk. 
 
Vanaf nu moeten Siska en mijn 
lieve ruiters het even een poosje 
zonder mij doen. Ik ga nu echt 
met zwangerschapsverlof. De 
lessen worden overgenomen 
door de andere instructrices. Ik 
kom echt nog wel op de manege 
om te kijken, kletsen, poetsen en 
knuffelen.. maar instructrice ben 
ik even niet.  
Zodra de baby geboren is krijgen 
jullie dit uiteraard allemaal te 
horen! En wanneer de baby wat 
ouder is zullen we een keertje 
langs komen op de manege zodat 
jullie allemaal even kunnen kij-
ken en wegzwijmelen ;) 
 
Wanneer ik weer precies ga be-
ginnen met lesgeven weet ik nu 
nog niet, maar:  I’ll be back! 
 
Tot volgend jaar! 

waarmee ik een hoop heb beleefd 
en bereikt.. wat is ze lief voor me 
geweest! Geen moment heb ik ge-
twijfeld om op haar rug te klimmen 
en met haar te rijden. Ook al werd 
het rijden steeds iets zwaarder en 
werden uurtjes halve uurtjes op 
haar rug. Ook al werd het opstap-
pen en afstappen  steeds lastiger en 
kwamen er de krukjes en alternatie-
ve manieren van op- en afstappen 
aan te pas, Sis vond alles best! 
We hebben in september zelfs nog 
meegedaan aan de wedstrijd en zijn 
die dag 1e geworden van onze ru-
briek en dagkampioen! Wat een 
prachtig kado was dat! 
 
Dat laatste ritje samen, in de bui-
tenbak, in de zon, was zo heerlijk en 
Siska liep zo fijn. Er zijn nog mooie 
foto’s gemaakt en zo kon ik mijn 
tijdelijke paardrij-stop goed begin-
nen. 
 
De weken erna was het zowel voor 
mij als voor Sis even flink wennen 
dat we niet meer samen reden. Bei-
den moesten we een beetje 
‘afkicken’ van het rijden samen.. 
‘afkicken’ van wat we jaren lang 
samen zo graag deden. Poetsen en 
knuffelen op stal behoort nu tot 
onze tijd samen. Iets waar we alle-
bei van genieten en waarbij Sis nog 
steeds ongelofelijk lief voor me is. 
Die koppige merrie die niet zomaar 
iedereen om zich heen accepteert, 
die koppige merrie is zo lief en  

Met mijn dikke buik @ De Volte 



Voltekrantje Pagina 6 

Wedstrijdruiters gezocht! 

Door Sandra van Oort 

Heb jij altijd al een keer een proefje 
willen rijden op je favoriete paard 
of pony? Dan zijn we op zoek naar 
jou!  
 
Voor het komende jaar staan er 
namelijk weer 7 wedstrijden ge-
pland en we zouden het superleuk 
vinden als jullie meedoen! Niet al-
leen wij, maar ook de paarden en 
pony’s vinden dit heel erg leuk. Dan 
kunnen ze, net als jullie, laten zien 
hoe goed ze een proefje kunnen 
rijden. De wedstrijddagen zijn altijd 
onwijs gezellig! De kantine is geo-
pend zodat al jullie familie en fans 
kunnen komen kijken naar je rij-
kunsten.  
 
De wedstrijd is voor iedereen, jong 
en oud, beginner en gevorderd. Je 
start op je eigen niveau en als het 
proefje niet helemaal perfect gaat 
en je paard/pony een keer de ver-
keerde kant op gaat is dat helemaal 
niet erg.  

Dan probeer je het gewoon nog een 
keer. Wat we veel belangrijker vin-
den is dat je er heel veel plezier in 
hebt samen met je paard/pony.  
 
Natuurlijk moet je paard/pony er 
ook prachtig uitzien voor de wed-
strijd en ga je de dag van tevoren 
helpen met wassen, vlechten en 
knotjes maken. Ook het zadel en 
hoofdstel invetten hoort hierbij.  
 
Wil je nou weten hoe een proefje er 
uit ziet kijk dan op onze prachtige 
website www.devolte.nl onder het 
kopje Rijvereniging/FNRS wedstrij-
den. Hier staat ook meer informatie 
over de wedstrijden en uiteraard 
kun je ook bij je instructie terecht 
als je vragen hebt!  

Heel De Volte bakt met Kerst! 

Door Melanie Groen 

Jammie! Dit jaar stond er weer een 
smaakvolle activiteit op de kalender 
van de Jeugdraad. Ook nu organi-
seerden wij op zaterdag 19 decem-
ber een heerlijke kerstlunch voor 
jong  en oud.  
 
Voor het eerst kozen we een thema 
om je lippen bij af te likken: Heel 
De Volte bakt met Kerst. Meer dan 
25 kids deden mee aan de wedstrijd 
om het lekkerste, origineelste of 
gezondste gerecht te bakken. En de 
jury? Die waren zij zelf! 
 
Na het smullen van 26 eigenge-
maakte gerechten konden alle kin-
deren zelf op een formuliertje kie-
zen uit drie winnaars in de catego-
rieën 'lekkerste gerecht', 
'origineelste gerecht' en 'gezondste 
gerecht'. Na een spannende strijd 
kwamen de beste topkokken van 
manege De Volte naar voren. Lotte 
Klomp mocht de prijs voor gezond-
ste gerecht in ontvangst nemen, 

 dankzij haar heerlijke sandwiches. 
Zoë en Kim veroverden samen met 
hun prachtige Voltetaart de titel 
'origineelste gerecht'. En het aller-
lekkerste gerecht? Dat waren de 
verrukkelijke brownies van  
Nicholas. 
 
Na deze dag weten we zeker dat wij 
heel wat goede koks op de manege 
hebben rondlopen. Wij hebben on-
ze buikjes in ieder geval goed ge-
vuld met jullie lekkere kookkunsten 
en kijken nu al uit naar volgend 
jaar. We hopen dat jullie het ook 
gezellig vonden! 

http://www.devolte.nl/
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Algemene Leden Vergadering 9 februari om 20.45 uur 

FNRS Wedstrijd 6 maart 

Ponykamp, manege gesloten 26 t/m 28 maart 

JUBILEUMFEEST De Volte 25 jaar! 9 april 

FNRS Wedstrijd 17 april 

Koningsdag, manege gesloten 27 april  

Hemelvaart, manege gesloten 5 t/m 8 mei 

Pinksteren, manege gesloten 16 mei 

FNRS Wedstrijd 22 mei 

FNRS Wedstrijd 26 juni 

Zomervakantie, manege gesloten 24 juli t/m 21 augustus 

Vrijwilligersdag 20 augustus 

FNRS Wedstrijd 18 september 

FNRS Wedstrijd 30 oktober 

FNRS Wedstrijd 27 november 

Jeugdraad activiteiten Info volgt per mail/ Facebook 

Activiteitenkalender 

 

 

 

Lieve Lady,  

Bedankt voor al je geduld die je toonde  om al die kinderen rijden te 

leren. Voor jou een mooie plekje in de paardenhemel.   

Geniet ervan lieve schat.  
 

In memoriam: Lady 
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