
Van de redactie 
Ons aller Beyaert is weer volop in 

beweging. Dus we moeten weer es 

effe beypraeten.  

Nu de strenge lock down-maatregelen 

gelukkig (voorlopig?) versoepeld zijn 

kunnen er weer meer activiteiten wor-

den ontplooid. De lessen zijn gestart, 

de eerste wedstrijden hebben plaats-

gevonden en de kantine is weer open. 

Het is fijn te merken dat de volharden-

de inzet van Eef, Gerrit en Ruud effect 

heeft want er komen weer meer leden 

in de kantine en de omzet stijgt. We 

kijken uit naar nog meer kantinebe-

zoek. Daar wordt het alleen maar ge-

zelliger van. 

Het nieuwe bestuur is nu zo’n 9 maan-

den onderweg en heeft al wat leuke 

activiteiten gerealiseerd zoals het ge-

slaagde ponykamp en de gezellige 

clubbarbecue.  

Maar intussen zijn er al weer meerdere 

(bestuurs)leden bezig met de voorbe-

reidingen van nog weer andere evene-

menten.  

We informeren jullie ook over de 

koop/huur van het weiland, het zonne-

stroomproject en het Rabobank/NOC-

NSF ondersteuningsplan.  

Al met al  is het weer een volle nieuws-

brief, maar neem er de tijd voor. Je 

wordt er echt wijzer van. 
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Effe  beypraeten met 

Het weiland 

Zoals bekend het Waterschap Rivieren-

landen, het vorige huurcontract opge-

zegd en een nieuw contract aangebo-

den. Tot nog toe betaalden we onge-

veer € 375,-- huur, het moet nu € 

5.900,-- worden of we kunnen kopen 

voor € 237.000,-- Vooral dit laatste is 

een onhaalbare kaart. Het vorige be-

stuur heeft veel tijd ingestoken in dit 

hoofdpijndossier. Maar helaas heeft het 

Waterschap zich niet zo coöperatief 

opgesteld en uiteindelijk hebben zij het 

probleem op het bordje van de Ge-

meente gelegd. 

Donderdag heeft een delegatie van 

het bestuur een gesprek gehad met de 

wethouder Sportzaken, dhr. Arjan Kraijo 

en de adviseur Sportzaken en Cultuur, 

dhr. Michiel van Zanten. Het was een 

prettig en constructief gesprek waarin 

duidelijk werd dat RV Beyaert moet 

blijven bestaan. De Gemeente wil daar-

bij alle medewerking verlenen. Over de 

manier waarop is nog niet veel con-

creets te melden, maar in samenwer-

king met de Gemeente is er een brief 

in de maak waarin we bij het Water-

schap aangeven dat we in principe het 

weiland willen kopen. Maar gezien de 

lange voorgeschiedenis, de tussentijd-

se bestemmingswijziging en de incou-

rante ligging en bereikbaarheid van het 

perceel willen we hiervoor de prijs van 

grasland (d.i. de bestemming tot 2015) 

voor betalen, zo’n € 65.000,--. Om de 

financiering hiervan mogelijk te maken 

heeft de wethouder de principe toe-

zegging gedaan dat de Gemeente zich 

hiervoor garant wil stellen. Jullie zien: 

we zijn er druk mee! Het zijn echt 

spannende tijden! We houden jullie op 

de hoogte. 

Het zonnestroomproject. 

 

Er zit schot in de zaak! We hebben 

intussen een viertal offertes van ver-

schillende leveranciers binnen. Hieruit 

blijkt dat dit project in afwijking de eer-

ste raming van vorig jaar oktober (ca. € 

250.000,--) gerealiseerd kan worden 

voor zo’n € 160.000,--.  

Exacte bedragen kunnen we op dit 

moment nog even niet noemen want 

de diverse offertes moeten nog wat op 

elkaar afgestemd worden om een goe-

de prijs/kwaliteitvergelijking te kunnen 

maken. 

Maar al met al biedt dit project gewel-

dige financiële mogelijkheden voor de 

club. Het is namelijk zo dat we naar 

alle waarschijnlijkheid 30% van de in-

vestering aan BOSA-subsidie kunnen 

“binnenhalen”; dit is eenmalig en aan 

het begin van het project. Er moet dan 

nog zo’n € 112.000,-- worden gefinan-

cierd. Dit is een groot bedrag dat wij 

zelf natuurlijk nooit kunnen ophoesten, 

maar… de al toegekende SDE+ subsi-

die bedraagt verdeeld over 15 jaar in 

totaal zo’n € 160.000,--. We hebben al 

wat verkennend contact gehad met 

o.a. de Rabobank en daaruit blijkt dat 

het vinden van een financier zeker tot 

de mogelijkheden behoort. 

Naast de SDE+ subsidie, die ca. € 

9.500,-- per jaar zal bedragen gaan we 

ook stroom terug leveren aan het net. 

Gerekend tegen € 0,06/kWh gaat dit 

ca. € 9.000,-- per jaar opleveren; dus 

zo’n € 18.500,-- aan extra inkomsten. 

Na aftrek van de rente en aflossing 

Van de bestuurstafel 

Als de coronamaatregelen het toe-

laten willen we de najaarsledenver-

gadering houden op woensdag 18 

november. Naar alle waarschijnlijk-

heid zal dat wel in de binnenbak 

moeten gebeuren. Noteer alvast de 

datum 



blijft er altijd toch nog ca. € 9.500,-- 

over. 

Dit biedt toekomstperspectief. Dus laten 

we ons allemaal enthousiast inzetten en 

nieuwe leden werven. Want dat is echt 

wel nodig, toch? 

 

Ondersteuning Rabobank 

Vorige keer schreven we dat we op 24 

juni een intakegesprek zouden hebben 

om te bezien of onze vereniging in 

aanmerking zou komen voor een 1 op 1 

ondersteuning door een coach van 

NOC-NSF.  

Als voorbereiding op dit gesprek heb-

ben we een werkgroepje samengesteld 

en hebben we met elkaar een zoge-

naamde SWOT-analyse gemaakt waarin 

we de sterkten, zwakten, kansen en be-

dreigingen voor de vereniging in beeld 

hebben gebracht.  

Dit werkgroepje bestaat uit de bestuurs-

leden Judith Bakker, Willem Bikker, Piet 

Verloop en de leden Monique van Balle-

gooyen, Judith Eijkelenboom en Barbara 

Meijer. Het (video) gesprek is heel posi-

tief verlopen en na enkele weken wach-

ten hebben te horen gekregen dat we 

met vier andere verenigingen uit de 

regio geselecteerd zijn voor de 1 op 1 

ondersteuning. 

Intussen zijn we gekoppeld aan Evelyn 

van der Haar, trajectbegeleider bij 

NOC*NSF. Donderdag 12 september is 

er een telefonische kennismaking ge-

weest. Aan de hand daarvan heeft 

Evelyn een procesvoorstel gemaakt 

waarin zij het volgende traject voorstelt: 

Bijeenkomst met de werkgroep waarin – 

naast afspraken over het te volgen tra-

ject – vooral aandacht zal worden be-

steed aan de communicatie met de le-

den zodat mensen actief betrokken ra-

ken bij het proces en een bijdrage zul-

len leveren aan het realiseren van “de 

stip op de horizon”. 

Spiegelbijeenkomst. Het doel hiervan is 

om samen met de leden te reflecteren 

op de vereniging. Wie zijn we? Wat is 

ons DNA? Hoe beleven we de huidige 

gang van zaken, enz. 

Droombijeenkomst waarin naast allerlei 

andere belangrijke onderwerpen we 

ons ook zullen afvragen: Wat moeten 

we verbeteren, vernieuwen of misschien 

wel helemaal anders doen? 

Actiebijeenkomst. Hierin zal besproken 

worden hoe we met z’n allen onze plan-

nen concreet gaan vormgeven. En voor-

al ook wie gaat wat doen? Hoe ziet on-

ze korte termijnplanning eruit en wat is 

onze lange termijnplanning?  

Zoals jullie zien komt er veel op ons af. 

En daarbij hebben we echt alle leden 

nodig. Er zijn nog geen data van de 

bijeenkomsten bekend. Zodra die er zijn 

laten we dat weten. We hopen en reke-

nen erop dat alle leden erbij zullen zijn 

en hun bijdrage zullen leveren aan het 

toekomstproof maken van onze club. 

Echt, het kan! 

De herfst en winter komen er weer 
aan. Dan is het dikwijls nat, koud en 
guur. Niet prettig als je dan je con-
sumptie in het halletje moet nutti-
gen. 

Daarom hebben we op verzoek van 
een aantal leden een paar kamer-
schermen aangeschaft en in de kan-
tine gemonteerd. Deze schermen 
worden met een hangslotje afge-
sloten zodat er geen toegang is tot 
de koelkasten e.d. 

Degene die hiervoor belangstelling 
hebben kunnen zich melden bij 
Piet Verloop. Dan kun je voor € 5 
een sleutel kopen en maken we af-
spraken over hoe we dit aanpakken.. 

 

BBQ met prachtig weer 
Zaterdag 29 augustus hebben we de Beyaert BBQ gehouden. Vrijdag 

en zaterdag overdag was het nog niet al te best weer dus werd het nog 

even spannend of we buiten konden zitten. Rond een uur of 5 dreven 

de wolken weg en werd het prachtig weer.  

Er was rijkelijk vlees en salade voor iedereen. Met 2 kolen-BBQ’s en 1 

gas-BBQ hebben we heel gezellig met zo’n 30 mensen genoten. Ook 

was er gedacht aan gebakken uitjes en smeltkaas voor op de hambur-

ger, satésaus voor over de kipsatéspiesjes en heerlijke andere sausen 

voor over het vlees. Als toetje was er vers fruit met slagroom.  Al met al 

een geslaagde avond. 

Heb je de BBQ gemist? Volgend jaar doen we het gezellig nog een 

keer. Tot dan. 



Last minute een ponykamp regelen, dat 

is best spannend. Komen er aanmeldin-

gen? En zo ja, hoe gaan we het dan 

doen met de stallen etc. 

12 kinderen/tieners melden zich aan met 

11 pony’s. Vier daarvan konden gebruik 

maken van de VEB-stallen. Dit werd 

mede mogelijk gemaakt door Clements 

en Colinda. Dankjewel! 

De rest kon in de wei waar we 

mooie vakken hadden afgezet 

zodat er nog genoeg plek over 

was voor de VEB-leden. 

En het ponykamp kon begin-

nen.  De eerste activiteit was 

een springles van Mirjam de 

Visser, Voor de ene een uitda-

ging en voor de andere super leuk. Er 

zijn in ieder geval heel wat grenzen 

verlegd. 

‘s Middags was het tijd om even lekker 

naar het bos te gaan zonder de pony’s. 

Na een heerlijke wandeling door het 

bos hebben we het spel lintjesroof ge-

speeld. 

Ze waren super fanatiek en hadden 

graag nog even doorgegaan zodat ook 

voor de tweede keer de vlag gevonden 

werd. Maar dat ging niet luk-

ken want Anneke was intus-

sen al fanatiek aan het patat 

bakken. En daarop werd dan 

ook echt aangevallen. 

Na het eten bonte avond? Nee we 

gaan eerst nog even oefenen voor de 

parade. Moeten we dan twee keer 

rijden vandaag?? Ja dat is ponykamp. 

Toen ze er eenmaal allemaal weer op 

zaten waren er een paar ook weer 

moeilijk af te krijgen. 

De bonte avond was super leuk, kamp-

vuurtje, toneelstukje, dansen en marsh-

mallows. 

Een paar dachten de hele nacht op te 

blijven maar om 03.00 uur was het dan 

toch stil. Marinca sliep boven bij de 

jeugd en Anneke en Suzanna in de kan-

tine en Daisy lekker thuis, 

Suzanna had pech want ze werd om 

04.00 uur wakker op een leeggelopen 

luchtbed. Het alternatief? Twee stoelen 

tegen elkaar aangeschoven en met het 

hoofd op tafel toch nog even verder 

geslapen. Pfff, wat een nacht was dat. 

Zaterdagochtend gestart met ontbijt en 

ochtendgymnastiek. Daarna in groepjes 

dressuurles van Jessica van den Bosch. 

Degenen die nog op hun beurt wach-

ten of al geweest waren maakten in de 

tussentijd op schilderijtjes met hoefaf-

drukken van de pony’s. 

En dan: Eten en pony’s pimpen voor de 

parade. 

Wat waren we blij met zoveel opkomst, 

ouders, grootouders, familie en kennis-

sen. 

Het was best spannend om 

ineens op muziek voor zo-

veel mensen te rijden. Maar 

wat deden ze het allemaal 

goed. 

En zo kwam er een eind 

aan dit korte maar super-

leuke ponykamp. 

En één ding hebben we alvast besloten: 

Volgend jaar weer!! 

Maar eerst 30 december nog een spel-

letjesmiddag met de pony’s. Daar horen 

jullie meer van. 

Lieve groetjes van de ponykampleiding, 

Anneke, Daisy, Marinca en Suzanna 

Ponykamp 2020 



Zaterdag 19 september was het dan eindelijk zo ver. Na uit-

stel van 6 maanden vanwege COVID-19 konden we onder 

een stralende zon van start gaan met de dressuurclinic met 

Ruud Schaeffer. 

Met de deelname van 13 enthousiaste combinaties was de 

dag volledig gevuld. Het was geweldig te zien dat er veel 

Beyaertleden meededen. 

Er werd gereden op verschillende niveaus 

waaraan Ruud zich moeiteloos aanpaste. Met 

een grap en een grol tussendoor zorgde hij 

ervoor dat er flink gewerkt moest worden door 

zowel ruiter als paard/pony! Er was ook geïnte-

resseerde belangstelling en aanmoedi-

ging langs de zijlijn in de vorm van 

familie, vrienden en instructeurs. 

Al met al een bijzonder geslaagde en leerzame dag mede 

dankzij Gwyneth Twigt die voor mooie foto’s zorgde, Arnold 

Tuytel van Loonbedrijf Tuytel BV in Oud-Alblas die voor alle 

deelnemers een zweetdeken met logo had gesponsord en de 

inzet van EquiSchaeffer met Ruud Schaeffer. En last maar 

zeker niet least dankzij de onvermoeibare inzet van Bas 

(slepen en sproeien van de rijbanen) en Helma (bevrouwing 

van de kantine).  

Monique van Ballegooijen & Annemieke Verheij 

Dressuurclinic Ruud Schaeffer 

Dressuurclinic Barbara Koot  

Op zaterdag 10 oktober zal Barbara 

Koot een dressuurclinic komen geven 

met als thema: ontspannen rijden met 

zelfvertrouwen. 

Barbara Koot is een bekend persoon 

in de paardenwereld. Ze heeft een 

topsportcarrière achter de rug en 

begeleidt leerlingen in diverse landen. 

Ze staat bekend om haar handige 

oplossingen en flexibele aanpak van 

veel voorkomende problemen. 

De basis van haar opleiding en aan-

pak is respect voor het paard en voor 

de ruiter. 

Sinds een aantal jaren gebruikt ze de 

wetenschap als basis voor een betere 

benadering van het paard in training. 

Naast het geven van trainingen, be-

steed ze ook steeds meer tijd aan het 

coachen van mensen, mental coa-

ching, maar ook coacht ze mensen 

met angst en of stress. 

 

Inmiddels hebben er al aardig wat 

leden ingeschreven en er is nog een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar!  

Ook leden die niet meerijden, zijn van 

harte welkom om te komen kijken en 

de les vanaf de kant te volgen. 

 

Meer informatie over Barbara Koot is 

te vinden op www.barbarakoot.nl 

Voor meer informatie over de dres-

suurclinic, kun je contact opnemen 

met Barbara Meijer. 

En nog meer activiteiten! 
In de Kerstvakantie: Clinic 
Proevenrijden 
We zijn van plan om In de eerste week 

van de Kerstvakantie een Clinic Proe-

venrijden te organiseren waarbij een 

officieel jurylid jouw proef beoordeelt.  

Na het rijden van je proef krijg je direct 

coaching op een aantal verbeterpunten 

die tijdens de proef naar voren zijn 

gekomen. 

Je hoeft geen startkaart of wedstrijd-

ervaring te hebben om deel te nemen, 

wel moet je een proef kunnen uitrijden. 

We zijn momenteel druk bezig met de 

voorbereidingen en zodra er meer be-

kend is zullen we jullie uiteraard infor-

meren. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 

het leuk vinden om aansluitend een 

Kerstborrel te organiseren. 

Voor meer informatie over de clinic kun 

je contact opnemen met 

Barbara Meijer. 

http://www.barbarakoot.nl


 

 O ja, joh! 

Ik ga het 

direct doen. 

33 leden hebben de enquête ingevuld daarvan waren er: 

2 onder de 12 jaar, 13 tussen 12 en 21 jaar en 18 boven de 21 

jaar 

Iedereen is tevreden over de springles. 

18 personen geven aan tevreden te zijn over de lesindeling 

bij de dressuurles . 3 personen zijn dat niet. Bij alle drie komt 

het er op neer dat ze op donderdag de les te druk vinden. 

Het door de ledenvergadering vastgestelde beleid is: Er mo-

gen 6 deelnemers in de les zitten en dat aantal wordt vrijwel 

nooit overschreden.. 

Ook wordt er gevraagd op niveau in te delen. Daar probeert 

Albertine zoveel mogelijk rekening mee te houden. Op de 

maandag is dat geen optie met 4 of minder deelnemers in 

een les. 

De maandagles wordt niet druk bezocht. Dit heeft onze aan-

dacht en we komen daar binnenkort op terug. 

Over het algemeen zijn 12 leden tevreden over de instructie 

en 8 niet. 13 leden hebben aangegeven waarom ze geen 

lessen volgen. 

 

We hebben ook tips gekregen. 

Onder andere wordt aangegeven: een leuke les voor kin-

deren. We zijn al bezig om een les voor kinderen te organi-

seren met daarbij een apart lidmaatschap. Dit hopen we op 

de ledenvergadering nader toe te lichten. We willen deze 

kinderponyles in januari van start laten gaan.  

Proefjes oefenen in de les werd ook genoemd. Als je dat wilt 

moet je dat overleggen met je instructie en de andere deel-

nemers van deze les.  

Ook waren er tips over het op niveau indelen, meer moge-

lijkheden voor kinderen, en b.v. trainingen ruiterfitheid e.d. 

aanbieden en/of organiseren. 

We kunnen niet alles veranderen om het iedereen naar de 

zin te maken. Maar ook de kritische opmerkingen hebben 

zeker onze aandacht. 

Dank aan allen die aan de enquête hebben meegedaan. 

Je bent toch 
niet vergeten je 
op te geven, hè?  

Denk aan je lidmaatschap! 
Natuurlijk hopen we dat alle leden trouw blijven aan 

de vereniging. Maar als er dringende redenen zijn 

om voor volgend je lidmaatschap op te zeggen doe 

dat dan uiterlijk 

15 november 

Uitslag enquête lesindeling 

Dit wil niemand! 
Daarom wees  voorzichtig. 

Rook alleen op het terras. 

En beslist niet bij de 
stallen! 


