
PAARDENSPORTVERENIGING KONINGIN EMMA

Jaarverslag 2013

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur was in 2013 als volgt: 

Paul Bruijnzeels voorzitter
Annemarieke van Rijssel secretaris
Agnes von Balluseck penningmeester
Miranda Heemskerk ledenadministratie
Hennie Wouwenaar bestuurslid en aanspreekpunt lessen
Muriel Cheung bestuurslid jeugd- en ponyzaken
Ingrid Nagy-Hol bestuurslid PR zaken

Leden
Eind 2013 telde Koningin Emma 93 leden:
1 erelid, 1 erevoorzitter, 32 lessende leden, 39 basisleden, 15 Akkerleden en 5 bijrijders.
Verder waren er 18 vrienden en 1 donateur.

Instructie
De dressuurlessen werden gegeven door Els Bos en Mary Biersteker. Locaties: de Akker, Manege Vreehorst, 
Manege de Westkustruiters en mevrouw van der Marel.

De springlessen werden op woensdagavond op stal Pen/Aubert (winter) of op de Akker (zomer) gereden. In eerste
instantie door Rob van Wijk en Elaine Pen, maar door een zeer ongelukkige val van zijn paard kon Rob deze lessen
niet meer geven. Marit van Werkhoven heeft dit vanaf die tijd van hem overgenomen.

Algemene Ledenvergadering   2013
De Algemene Ledenvergadering is op 12 maart op Boerderij De Kasteelhoeve van de familie Duivenvoorden 
gehouden. Peter Baauw werd tijdens deze vergadering benoemd tot erevoorzitter. 

Praatpaard
Het Praatpaard kwam zes keer uit. De redactie bestond uit Martine l’Ami, Laure Couvret, Miranda Heemskerk, 
Ingrid Nagy en Niels Lelieveld.

Wedstrijden
1. 6 januari indoor kringkampioenschappen dressuur pony’s in Nieuwe-Wetering

Corine Duivenvoorden werd met Mexx kringkampioen in de klasse B-D/E en met Florance werd ze eveneens 
kringkampioen, maar dan in de klasse L1-E.
Nikita Cheung werd met Bo kringkampioen in de klasse L1-A/B.

2. 3 februari indoor regiokampioenschappen dressuur pony’s in Delft
Nikita Cheung werd met Bo reservekampioen in de klasse L1-A/B

3. 10 maart indoor regiokampioenschappen dressuur pony’s in Pijnacker
Corine Duivenvoorden werd met Mexx regiokampioen in de klasse B-D/E.

4. 20 april Zuidwolde
Annemarieke Roling behaalde bij de aangepaste dressuur in Zuidwolde twee fantastische scores in zowel de 
teamtest als de individuele test. Deze wedstrijd was het begin van een succesvolle (zelfs internationale) 
tour, waarbij zij en Ricochet zich uiteindelijk voor het paralympisch kader hebben weten te selecteren.

5. 22 juni voorselectie Welshcup Houten
Deze voorselectie werd gewonnen door Nikita Cheung met Bo. Tijdens de finale op 14 september 2013 
behaalden zij een mooie vijfde plaats.

6. 29 en 30 juni SGW Vlietlanden
Op 29 en 30 juni werd door de Stichting Eventing Zuid-Holland de jaarlijkse SGW in de Vlietlanden 
georganiseerd. Ook dit jaar hebben zich weer veel vrijwilligers van onze vereniging ingezet. Hiervoor zal de 
vereniging weer een financiële bijdrage van de Stichting Eventing Zuid-Holland ontvangen.



Een groot aantal Emmaleden heeft meegedaan en er werden heel goede prestaties geleverd! Zo werd Corine
Duivenvoorden met Mexx reservekampioen in de klasse B pony’s. Met Florance werd zij ook 
reservekampioen, maar dan in de klasse L pony’s.
Dexter Biersteker werd met Chai Valley’s Azkaban Regiokampioen in de klasse Z paarden. Dexter en 
Azkaban hebben daarna nog een heel goed seizoen gehad, want tijdens hun eerste een ster cross in 
Maarsbergen behaalden zij een 8e plaats. De tweede een ster cross in Renswoude was goed voor een vijfde 
plaats. Voor hun derde een ster cross reisden zij af naar Hunxe (Duitsland) en daar eindigden zij als vierde. 
Op het Nederlands kampioenschap in Varsseveld startte deze combinatie in een twee ster cross en daar 
werden zij zesde. Door deze prachtige prestatie werden zij opgenomen in het B-kader Young Riders.

7. 6 juli zomerkringkampioenschappen
PV Koningin Emma heeft op 6 juli de zomerkringkampioenschappen georganiseerd op de IJsbaan in 
Voorschoten. Het was weer een heel gezellig evenement. Corine Duivenvoorden werd kringkampioen met 
Florance in de klasse L2-D/E. Nikita Cheung werd met Bo kringkampioen in de klasse L2-A/B.
Aan het einde van de dag werd een gezellige receptie gehouden voor alle leden, vrienden, donateurs en 
sponsors van de vereniging. Deze receptie werd extra feestelijk omdat het Hare Majesteit Koningin Beatrix 
nog net voor haar aftreden had behaagd om onze nietsvermoedende erevoorzitter Peter Baauw te 
benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van de 
Voorschotense locoburgemeester mevrouw Adema.

8. 3 augustus: regiokampioenschappen dressuur en springen pony’s in Waddinxveen
Corine Duivenvoorden haalde hier met Florance een mooie vierde plaats in het L springen.
Ook lukte het Corine om met haar pony Mexx Reservekampioen dressuur in de klasse B categorie E te 
worden.
Nikita Cheung werd reserve regiokampioen dressuur in de klasse L1-A/B.

9. 10 maart, 26 mei en 10 november Onderlinge wedstrijden
Aan deze drie door de vereniging georganiseerde onderlinge wedstrijden deden weer veel leden mee. Het 
zijn altijd heel gezellige wedstrijden.

10. 3 november Herfstmeeting
De Herfstmeeting werd georganiseerd door de Palensteynruiters. Er werd gestart bij Manege Hestar.
Koningin Emma behaalde met het team bestaande uit Dexter Biersteker, Nikita Cheung, Liza Lelieveld en 
Linda Vermaat de eerste plaats en mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.

Best geklasseerde ruiter  s   van het jaar 201  3
Tijdens de jaarlijkse Ruiteravond werden de best geklasseerde ruiters bekendgemaakt. Corine Duivenvoorden was 
de best geklasseerde jeugdruiter. De beker voor de best geklasseerde ruiter werd toegekend aan Dexter 
Biersteker.

Sue Holmes beker
De Sue Holmes beker was dit jaar voor Nikita Cheung.

Sporthuldiging 2013
Vrijdagmiddag 29 november werden in Wassenaar weer diverse goed presterende sporters, vrijwilligers en trouwe 
verenigingsleden in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse sporthuldiging. Onze vereniging was goed 
vertegenwoordigd, drie leden hadden een uitnodiging ontvangen. Dexter Biersteker en Nikita Cheung als 
individuele sporters en Miranda Heemskerk als sportvrijwilliger. De medailles werden uitgereikt door wethouder 
Fatma Koser Kaya van de Gemeente Wassenaar. 

Overige verenigingsactiviteiten
1. 12 januari: de traditionele Ruiteravond. Er werd weer veel gelachen bij het blijspel “Aambeien met 

Slagroom”. Na de verloting met vele prachtige prijzen gingen de voetjes van de vloer tijdens het ruiterbal. In
de plaatselijke kranten waren weer veel artikelen over deze avond te lezen.

2. 24 januari: sieraden maken. Op De Kasteelhoeve werden door diverse leden sieraden gemaakt van 
paardenhaar. Na een gezellige avond knutselen kon iedereen een prachtige creatie mee naar huis nemen.

3. In het voorjaar werd een eerste dressuurcluster georganiseerd. De lessen werden gegeven door Patricia 
Salman. Door het succes is dit in het najaar herhaald en de lessen werden toen verzorgd door Bianca 
Aubert. Aan de wat jongere ruiters werd ook gedacht: voor de jeugd tot en met 14 werd een apart cluster 
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georganiseerd. Els Bos was hun instructrice. De kinderen hebben veel geleerd en ook dit is zeker voor 
herhaling vatbaar.

4. 9 mei: Enjoy the Ride. Op Hemelvaartsdag hebben we een succesvolle eerste Enjoy the Ride door de 
Wassenaarse duinen en over het strand georganiseerd. De ervaringen van zowel de organisatie als de 
deelnemers waren zo positief, dat een tweede Enjoy the Ride niet kon uitblijven. Op zaterdag 21 september 
werd deze rit nog een keer met succes georganiseerd. 

5. 18 augustus: ringsteken tijdens de zomerfeestweek van de Oranjevereniging in Wassenaar Koningin Emma 
heeft weer het onderdeel Ringsteken georganiseerd op de Berkhei. Een gezellig en druk bezocht evenement,
met heel veel deelnemers. Ook dit jaar waren er weer leuke prijzen te winnen.

6. 2 december: het Sinterklaasfeest voor de jeugdleden bij Els Bos op de boerderij. De ponyleden hebben een 
heel gezellige avond gehad! 

Tenslotte
Het bestuur bedankt langs deze weg de vrijwilligers voor hun inzet bij de verenigingsactiviteiten!

De secretaris.
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