


Beste feestgangers,

Het is dan zover, het 21-iarig bestaan. wal doen we er aan ? Zeggen dat het alle-
maal zo mooi is geweest, dat er zoveel bereikt is. Vele mooie dingen zijn er op
te noemen, maar naast dit lichte behangetje mogen en willen we zeker niet de
vele schaduwzijden ontkennen. zonder deze zwarle vlakjes toch wit te gaan
inkleuren, mogen we ons wel de vraag stellen of dit 'n gewoon verschijnsel is,
waar mensen proberen samen te werken. Zoals het in 'n huwelilk na 2s jaar niet
allemaal rozegeur en maneschijn is geweest, waarom dan wel in ,n veieniging,
waar mensen elkaar toevallig ontmoeten om samen iets te doen. Ben ik nu toch
bezig met de w¡tkwasl ? Neen, integendeel, ik wil alleen zeggen, in elke vereni-
ging komen er vervelende dingen voor. Niemand wil het en toch gebeurt het.

De kunst is nu om hier niet over te zeuren, maar ervan te leren. Door schade en
schande wijs worden, zegt het spreekwoord of om het wat toepasselijker te zeg-
gen: ,,Geen oude koeien (in dit geval paarden) uit de sloot halen,'.

Hiermee wil ik graag het zwarte gedeelte afsluiten en kijken naar het witte. We
zullen er maar geen kleur bij halen, want naar ,,men" mij heeft gezegd kunnen
paarden geen kleur onderscheiden. Het witte is het plezier, de ontspanning, de
vriendschap, die wij elkaar gegeven hebben.

Het gaat om onze vereniging, met 'n streep onder onze, want het is of anders had
het moeten zijn, onze gezamenlijke inspanning, clie tot het nu bereikte geleid
heeft. En dan wil ik zeker n¡et de werkers van het eerste uur vergeten. Zij moesten
primitief beginnen. Grondwerk is nooit leuk en meestal 'n smerig karwei. Zij kon-
den over heel beperkte financiën beschikken en over weinig andere middelen,
maar met des te groter inzet en doorzettingsvermogen hebben zij zich eraan
gegeven. wij zijn hen allen zeer dankbaar. lk wil geen namen noemen op het
gevaar af er een te vergeten. wij kunnen van hen leren, hoe onbaatzuchtig zij
veel en goed werk hebben afgeleverd. Helaas komt het nu wel eens op 'n te klein
aantal smalle schouders neer en staan langs de kant wat mokkers die het altijd
laten afweten, als er op hen een beroep gedaan wordt. Dit feest doet ons nu
achterom kijken, en dan zijn wij terecht dankbaar voor hetgeen bereikt is, voor
de vriendschap die er toch altiid geweest is.

Dit feest doet ons vooruit kijken naar de toekomst. Er kan nog veel gedaan wor-
den. Laat ieder van ons bij zichzelt eens nadenken, hoe hij een bijdrage kan
leveren. Als zijn bijdrage een steentje geweest is hoe het steentje een steen kan
worden.

Laten we elkaar in de toekomst als vrienden steunen. Laat ieder eerlijk voor zijn
mening uitkomen. Als wij met bovenstaande gedachten en gevoelens bezield zijn,
dan heeft het zin ons 2S-jarig bestaan te vieren, de vlag uit te hangen, het glas
te heffen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Nog vele jaren ! I !

Uw voorzitter, M. Kerklaan



25 jaar ,,BLAUW/GELE VENDEL"

Dit verslag vertelt van 25 jaar paardenliefhebberij in pijnacker en wil geturgen
van alle moe¡te en ittspanning, die uiteindeli¡k hebben geleid tot de verenigrrrg,
rJie wij nu ziin. Aan een aantal enthousiaste paardenliefhebbers, die in 1947 be-
gonnen te denken aan een rijvereniging danken wij nu in 1972 een bloeiende rij-
verenig¡ng met btnnen- en bttitenmancge, een eigen wedstrijdterreirr en veel leden.
Afs w¡¡ terugkijken op dic ccrste jaren, waarÍn uil het niets iets werd opgebouwd,
dan voelen wij oprechte bewondering. Het is geen kunst om paardrijden leuk te
vrnden, als men een goed paard, een goed geoutilleerde binnen- en buitenmanege
rer beschikking heeft en veel vrije tijd om de sport te beoefenen. Het is wél een
reken van echte liefhebberij, wanneer men plannen maakt om een rijvereniging
.rp te richten als er eigenlijk helemaal niets voorhanden is.
Die plannen ontstonden in het begin van het jaar 1947 bij de heren M. A. stegeman
Schuring aan de Oostlaan de oprichtersvergadering gehouden. Voorzitter van de
en R. Postma, agenten van politie te pijnacker. op 23 mei 1947 werd in café
vereniging werd Koos van Winden, die nu in Californiei woont, secretaris de heer
A. P. van Winden, penningmeester de heer Booth. lnstructeurs werden de heren
Postma en Stegeman.

Op een stukje land naast de boerderij van Leen Ammerlaan werd voor het eerst
geoefend in mei 1947 De eerste werkende leden van de vereniging waren:
Jan van der Kooy, Jo de Hoog, Arie Ruitenburg, Arie Noteboom, A. Ruygholt,
Bert van Rijn, Leen Hofman, siem Hofman, D. Tetteroo en Leo Ammerlaan.

De paarden, waarop men reed, waren bedrijfspaarden. ln de jaren vlak na de
oorlog was er geen boer of tuinder, die er maar over piekerde voor zijn zoon een
paard te kopen'speciaal geschikt voor de ruitersport'. De zadels waren slecht en
oud. Veel vrije tijd om te oefenen had men niet. De zomer is voor pijnacker nu
eenmaal een tijd van vroeg opstaan en tot 's avonds laat doorwerken.

op 31 augustus, Koninginnedag, was er voor het eerst een openbaar optreden op
een weide aan de Noordweg De ruiters waren gekleed in rijbroek, witte blouse
en een blauw-gele stropdas. Vanzelfsprekend was het peil van de voorstelling nog
niet erg hoog. Het was niet meer dan stappen en een drafje en tot overmaat van
ramp raakte het paard van Jan van der Kooy in een hek verward Maar het sloeg
aan. Het publiek was enthousiast. Vanaf dat moment werd deze uitvoering jaarlijks
herhaald op of omstreeks Koninginnedag

De naam van het Blauw Gele Vendel werd verzonnen door de heer lburg, enthou-
siast medewerker en supporter van de vereniging. Het vaandel van de vereniging,
dat nu nog steeds meegevoerd wordt bij optochten en concoursen, werd door dL
heer lburg aan de vereniging geschonken.

De eerste jaren na de oprichting waren misschien wel moeilijk, maar ook geweldig
gezellig. De leden deden alles zelf en gezamenlijk. De hindernissen werden door



de leden in elkaar getimmerd en geschilderd. De broeken en petten (van caps
was nog geen sprake) werden gezamenlijk ingekocht. De heer Van Winden en de
heer C. Th. van Rijn, die Koos van Winden opvolgde als voorzitter, kochten samen
een partij artilleriezadels, die onder de leden werden verdeeld. De heren Postma
en Stegeman hadden de wind onder hun pupillen. Wie het in zijn hoofd haalde
om met een onverzorgd paard in de les te komen of na de les naar huis te
draven, mocht niet meedoen met het springen.

ln die tijd was ons land in oorlog met Nederlands-lndië. Het actie-comité NIWIN
verzamelde geld voor onze soldaten in lnditj. Het Blauw Gele Vendel, onder voor-
zitterschap van de heer Van Rijn, zorgde voor een machtige stunt. De Amster
damse bereden politie werd uitgenodigd voor een demonstratie op het Oliveo-
terrein. De groenteveiling stelde 1000 kistjes beschikbaar om als zitplaats te
dienen. Naast het entreegeld betaalde men ook 11,- voor de zitplaats. De netto-
opbrengst van deze dag bedroeg Ì 2.380,-, een bedrag, dat helemaal ten goede
kwam aan de jongens in lndië.

ln 1951 vertrok de heer Stegeman naar elders- De heer J. Nijmeier, in dienst bij
de bereden poliiie, werd instructeur van het Blauw Gele Vendel. Er voer een
nieuwe wind over de vereniging, die langzamerhand een aparte plaats had ver-
overd in het dorp Pijnacker. De toenmalige burgemeester Duiker was bescherm-
heer geworden en wanneer er bijv. een priester werd ingehaald, was het Blauw
Gele Vendel present. Onder leiding van de heer Nijmeier werd voor het eerst
meegedaan aan streekwedstrijden. Pijnacker werd opgenomen in het streekver-
band Delfland. Jaarlijks waren er vier streekdagen: in Pijnacker, Delft, Overschie
en Wateringen. ledere vereniging verzorgde jaarlijks een streekdag en ontving
dan de andere verenigingen op eigen terrein. Het vervoer naar en van de streek-
dagen ging steeds onder de man of met een open wagen, waar iedereen opzat
en waar de paarden aan vast werden gemaakt. De jaarlijkse uitvoering op
Koninginnedag werd steeds beter van gehalte. ln die dagen was er al een com-
pleet springconcours met pyramide-demonstraties en een stoelendans. De heer
H. Bazuin, ook toen al hard werkend lid van de vereniging, zette puzzelritten uit,
die met veel plezier werden gereden.

ln 1952 werd een begin gemaakt aan een reeks van onderlinge wedstrijden tegen
de Landelijke Ruitervereniging 'de Oldenbarneveldtruiters' te Berkel die in navol-
ging van onze vereniging was opgericht. Er werd jaarlijks gestreden om een
wisselbeker, een traditie, die dit jaar waarschijnlijk in ere hersteld zal worden.
Om het bezoek aan de lessen te stimuleren, stelde de heer Nijmeier een prijs
beschikbaar voor degene, die per jaar de meeste lessen had bezocht.

Zoals vermeld, genoot onze vereniging in de eerste jaren gastvrijheid op het terrein
van de heer L. Ammerlaan aan de Kerkweg, een koolasterrein, dat langzamerhand
niet meer aan de eisen voldeed. Bij het S-jarig bestaan van de vereniging werd
het oefenterrein verplaatst naar de weide van de heer C. Noteboom aan de Nieuw-
koopseweg. De feestelijke opening werd verricht door burgemeester Duiker. Na
afloop was er een gezellig samenzijn, opgeluisterd door het dichtwerk van me-
vrouw Nijmeier, die het verloop van de dag geheel in verzen had weergegeven.
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De dichtader van mevrouw Nijmeier heeft de vereniging nog wer vaker ten dienstegestaan. zij maakte ons ruiterried, dat de reden jareãrañg o[ r"".t"vonden hebbengezongen.

De emancipatie van de vrouw brak in die dagen ook in pijnacker door. Veermeisjes gaven de wens te.kennen de sporen van hun broers te wiilen vorgenen actief lid te worden van het Blauw Gere Vendel. Mijnheer pastoor had bezwarentegen gemengd rijden en zo ontstond een aparte damesafdeling. Kok Noteboom,Gerrie van Leeuwen, Thea van Rijn, Ner Zegwaard, pim van der Horst, mevrouwveenenbos, wil Hofman en Annie Neereman waren de eerste pijnackerse dames,die rijinstructie kregen van de heer Nijmeier. Gerukkig haarde mijnheer pastooral gauw zijn hand over zijn hart. Een jâar rater was het Brauw Gere Vender eengemengde vereniging en werden de ressen door vrouwelijke en mannerijke ledengezamenlijk bezocht.

ln die tijd trad het Blauw Gele Vendel meer en
meegedaan aan een historische optocht ondergelegenheid van t¡en jaar bevrijding. Amalia van
waren Pijnackerse schonen. Op de E,SS werden
den, die alom bewondering oogsten.

Het Blauw Gele Vender was niet aileen ruitervereniging, maar ook gezeiligheids-vereniging' De leden gingen samen een dagje uit naai het Federat¡ecentrum in oudLeusden' Het 25-¡arig huwelijksfeest van vãorzitter van Rijn werd door alle ledenbezocht. Het moet een gewerdig feest geweest zijn. De fóto's spreken voor zich_

meer naar buiten op. Er werd
leiding van Cruis Voorberg ter
Solms en Jacoba van Beieren

pyramide-demonstraties gehou_



zelf . De stoel, die de heer Van Rijn bij die gelegenheid van de vereniging kreeg
aangeboden, wordt nog steeds gebruikt en heeft een ereplaats in de huiskamer.
Vanaf .1 954 werden jaarlijks ruiteravonden georganiseerd in café Hulst. Op deze
avonden werd het jaarverslag voorgelezen door de heer A. P. van Winden, nog

steeds secretaris van de vereniging. Daarna werden door de leden zelf liedjes
gezongen en schetsjes opgevoerd. De voorbereiding van deze avonden had in de
winter plaats, als er niet gereden kon worden Een jaar later, in 1955, werd zelfs
een heel toneelstuk opgevoerd. Het stuk heette: 'Dokter Lexo'. De hoofdrol werd
vertolkt door insiructeur Nijmeier, zijn vrouw was regisseuze. Hel stuk haalde zelfs
twee voorstellingen.

Nog een jaar later werd 'De nieuwe Veearts' opgevoerd. Jos van Rijn speelde de

hoofdrol. Ook dit toneelstuk werd tweemaal opgevoerd. Het Blauw Gele Vendel

heeft het nog eens gespeeld voor het hele streekverband Delfland.

lntussen gingen de activiteiten te paard gestadig door. Er werden concoursen
bezocht (o.a. Rotterdam 18-8-'56 en Zevenhuizen), er werd deelgenomen aan de

Westervee en de prov¡nciale kampioenschappen in Bodegraven. Kortom het Blauw

Gele Vendel was een actieve ruitervereniging, die van alle markten thuis was.

Na het vertrek van de heer Nijmeier werd de heer Kelderhuis instructeur van de
vereniging. Het oefenen met de paarden ging op dezelfde voet door. ln die dagen
werd er voor het eerst meegedaan aan de sterrit Gouda, een uitgebreide puzzel-
rit met als einddoef Gouda, dat langs allerlei wegen bereikt kon worden. Ook
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werd jaarlijks deelgenomen aan de Ralleypaper, die op het eiland Voorne en put-
ten werd uitgezet. ln het prachtige natuurgebied werd genoten van een kilometers
lange tocht door de duinen en langs het strand. De rit werd onderbroken door een
verplichte rust in Rockanje en afgesloten door een gezamenlijke maaltijd in Zuid-
land. voor deze gelegenheid werden de paarden en ruiters per veewagen naar
de plaats van bestemming gebracht. Overigens werd er van dit vervoer heál weinig
gebruik gemaakt. Buitenritten naar Meyendel werden volledig te paard afgelegd.
Dat betekende 3 uur heen, een paar uur langs het strand en 3 uur terug.

Omstreeks d¡e tijd begint een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Blauw
Gele Vendel. Ten tijde van het voorzitterschap van de heer J. Leezer ontstond het
plan een ponyclub op te richten. De paarden op de bedrijven werden één voor één
vervangen door gemotoriseerd vervoer. Het houden van paarden voor de ruiter-
sport werd een luxe, die lang niet iedereen zich kon veroorloven. Het bestuur van
het Blauw Gele vendel zag vooruit en hoopte d.m.v. een ponyclub propaganda te
maken voor de ruitersport bij de jeugd.



Er werd begonnen met drie pony's van de heren K. Burg, J. van der Kooy en
G. Burg. Het aantal pony's werd al gauw uitgebreid, want de belangstelling voor
de ponyclub was groot. Pedro, Sjimmie, Sjaak, Albert, Reinaart, Robbie, ook nu
nog welbekende namen, werden de beste vriendjes van de jeugd van Pijnacker
Er werd een paar keer per week gereden op een weide aan de Nieuwkoopseweg,
die de heer Van Winden voor de ponyclub ter beschikking stelde. Als het land
in te slechte staat was, werd er geoefend op een terrein van de heer J. Kouwen-
hoven. aan de Katwijkerlaan. De lessen kostten 11,50 per keer. De heer Kelder-
huis, die aanvankelijk instructie gaf aan de pony's, werd al gauw vervangen door
Wim van der Kooy, die als landelijk ruiter zijn sporen had verdiend. Wim verzorgde
ook de administratie en de inning van de lesgelden.

I



Niet alleen voor de kinderen was de ponycrub een attract¡e, ook voor de ouders,die langs de kant de vorderingen van huâ kinderen volgden en enthousiast mee-leefden, als er iets bijzonder te doen was.

De heer w. van der Kooy werd na enige tijd opgevorgd ars pony-instructeur door
de heer A. P. van winden, die de pony;. en de kinderen een warm hart toedroeg.
Ten tijde van de heer Van winden werd de ponycrub bijzonder popurair en begonmee te doen aan optochten, demonstraties e.d. op dãrgerijke dagen waren dekinderen gekleed in zwarre broek, wit overhemcr en zwãrt vrinderjasje. op hetprogramma stonden dressuurproeven, pyramide-rijden en vrijheidsdressuur, eennu bijna vergeten sector van de paardensport, die toen met veel succes werd
beoefend. onze ponyclub werd een graaggeziene gast op de westervee en in het
westbroekpark in Den Haag, waar onder grote oerãngsteiilng van het pubriek door
zeer jonge kinderen prestaties werden gereverd, die er zi¡:n mochten. Krapstukvan de uitvoeringen was de zogenaamde 'kopror', 

""n rpiong over vijf pony,s.

op de westervee verscheen het Bla.uw Gele vendel eens met een serie zelfge_
rnaakte karretjes en aangespannen pony's. Het was een grote stunt, maar er werdwél medegedeeld, dat we zó nooit meer terug mochten komen.

Jaarlijks werd er een demonstratie gehouden op de speelweide, achter het huis
van de burgemeester. Onder auspiciën van de koningin W¡lh"lr¡n"ueren¡ging werddan gestreden om de wisserbeker voor de beste pónyruiter, díe de heer Leezer
aan de ponyclub'had aangeboden.



Samen met het ontstaan van de ponyclub valt ook de eerste pony-verlotirìg, een
traditie, die nu nog elk jaar doorgang vindt. Pedro was de eerste pony, die werd
verloot. De heer Bazuin, inmiddels bestuurslid, liep met Pedro, behangen met
borden, waarop 'GROTE VERLOTING VAN HET BLAUW GELE VENDEL', over dc
weg naar Delft, waar hij samen met zijn vrouw veel lotelt verl<ocht op de donder-
dagse markt. De verloting zelf had plaats in café Hulst aan de Oostlaan De gc
lukkige eigenaar werd de heer Wiegel, die Pedro in brrrikleen gaf aan de ponyclub
Pedro is er nog steeds; hi¡ is wat ouder geworden, maar hil draait nog steeds mee
ín de les.

Ten tijde van het voorzitterschap van de heer Tetteroo rijpte opnieuw een plan
bij het bestuur van de vereniging. Ditmaal was het een plan, dat door zijn grote
omvang zou zorgen voor een totale structuurverandering van de vereniging. Tot
dan toe was er buiten in het weiland geoefend. lnstructeurs en ruiters hadden het
vaak te kwaad in ons grillige klimaat en 's winters (d.w.z van november tot april)
kon er niet gereden worden. Aan het bouwen van een overdekte manege had geen
enkel bestuur durven denken. De ponyclub bracht een financiële stoot in de
goede richting en zo ontstond het stoute plan: het Blauw Gele Vendel wilde een
binnenbak.

Er werd lang gezocht naar een stuk land, waar de manege op zou kunnen staan.
Uiteindelijk was de heer W. van der Kooy bereid een bunder land, gelegen achter
de Klapwijkseweg hiertoe aan de vereniging te verpachten. Grote problemen
vormde de financiering van het geheel. Na lang wikken en wegen werd besloten
een obligatielening aan te gaan. Aan de leden werd verzocht zoveel mogeliik
oblgiates te verkopen en mee te helpen aan de bouw. De heer W. Olieman ging
op pad en verzorgde de verkoop van minstens 300 obligaties. Tot op heden is de
administratie van de aflossng van deze obligaties in goede handen bij de heer
Olieman.

Toen het geld begon te lopen werd een bouwbedrijf in Mill (N.-8.) bereid gevon-
den de manege neer te zetten. Onder leiding van de heer P. van der Kooy werd
door de leden zelf het grond en graafwerk verzet, waarna een enorme vracht-
wagen de manege in elementen bracht tot aan de Klapwijkseweg. Een heel karwei
was de verplaatsing van de elementen van de Klapwijkseweg naar de plek, waar
gebouwd moest worden. De weg, die naar de Monnikenweg leidt, bestond toen
nog niet. Met man en macht werd gewerkt aan de voltooiing van de binnenbak,
waaraan later een stenen stal werd gebouwd

De officiële opening werd met veel vertoon gevierd in het voorjaar van 1965. De
ponyclub en de landelijke ruiters gingen in optocht naar het gemeentehuis, van-
waar burgemeester Vader, beschermheer van de vereniging, werd opgehaald in
open rijtuig door de secretaris, de heer Van Winden en de voorzitter de heer Van
der Kooy. Mevrouw Veenenbos hield de openingsrede in de door mevrouw Bazuin
met vlaggen versierde manege, waar alle ruiters en ponyruiters opgesteld stonden.

Ter gelegenheid van de opening van de manege kreeg de ponyclub een vaandel
aangeboden.
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Wat in de lijn van de verwachtingen lag, gebeurde niet. Het bestuur van het
Blauw Gele Vendel had met de bouw van de binnenbak geoogd op een herleving
van de landelijke ruitervereniging, nu de mogelijkheid tot oefenen was vergroot-

Om onverklaarbare redenen viel het bezoek van de ruiters tegen. Er werd geoefend
op de dagen, dat de instructeur les kwam geven en daar bleef het bij. Het bestuur
zinde op mogelijkheden om de dure binnenbak rendabeler te maken. Voorzitter
Van der Kooy kocht 5 paarden en gaf ze in bruikleen aan de vereniging. Van dat
ogenblik af was irel Blauw Gele Vendel naast landelijke ruitervereniging ook
manegebedrijf. De heer A. P. van Winden werd instructeur, was iedere avond
aanwezig en gaf naast de ponyles van 5-6 uur nu ook nog paardrijlessen aan
volwassenen, die met veel plezier de eerste beginselen van de rijkunst machtig
probeerden te worden. Het was een gezellig manegebedrijf, waar ieder zonder
aanzien des persoons welkom was. De paarden Telus, Emiel, Dupon, Fabiola, Little
en daarna nog vele anderen draaiden hun rondjes, aangevuurd door de heer Van
Winden, die steeds weer zorgde voor een plezierige les. Velen die nu een eigen
paard bezítten, hebben de eerste moeilijke uren op een paarderug doorgebracht
onder leiding van de heer Van Winden, die de kunst verstond zelfvertrouwen te
schenken aan zijn leerlingen.
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Bij vele ruiters was Telus, een zware vosbles, favoriet. Het was moeilijk rijden op
dit paard, wanl hij gaf nogaf hoog op, maar hij had karakter en zijn legendarische
verleden sprak iedereen aan. De eerste eigenaar van Telus was de heer G Ammer-
laan, oud-voorzil|er van de vereniging. De heer Ammerlaan verl<ocht Telus aan
Piet Krul, die hem voor de oliewagen door het dorp reed. De heer F. van schie
na mde oliewagen en Telus van Piet Krul over en kwam als lid van de vereniging
met succes uit op de streekdagen. Telus heeft het in dressuur gebracht tot L 2 en
zijn springcapaciteiten waren enorm. De heer Van der Kooy nam Telus over van
F. van Schie en plaatste hem in de manege, waar hij zes jaar lang trouw zijn werk
heeft gedaan.

Naast het manegebedrijf bleef de landelijke rijvereniging voortbestaan. lnstructeur
Kelderhuis werd opgevolgd door de heer Westerhout, verbonden aan de Konink-
lifke stallen in Den Haag. Zijn opvolger werd de heer Schols, die in 1967 voor het
laatst met een viertal uitkwam. op de westervee behaalden wim van der Kooy,
Nelie Gravestein, Jan Kromkamp en Kok van Leeuwen-Noteboom de tweede prijs.

De deelneming aan de lessen werd echter steeds geringer. Toen de heer schols
in 1967 vertrok naar de Landelijke ruitervereniging 'de Oldenbarneveldtruiters'
zakte onze landelijke ruitervereniging als een pudding in elkaar. De verandering
was nu compleet. Het Blauw Gele Vendel was nu alleen nog manegebedrijf, dat

12



ge'eid werd door de heer Van Winden in samenwerking met het bestuur. De tijd
en de energie, die de heer Van Winden in die tild aan het Blauw Gele Vendel
spendeerde, waren bijna bovenmenselijk. H¡j was er altild, hii gaf les, verzorgde
de administratie. Ziin dochter Jeanne hielp hem bil het innen van de lesgelden,
de heren Bazuin en Van der Kooy hielpen hem bij hel mesten van de ponystal.
De rest van het werk kwam op de heer Van Winden neer.

De ponyclub had inmiddels een enorme vlucht genomen. Er werd iedere dag
gelest van 5-6 uur. Het puikje van de ponyruiters kreeg op zaterdagochtend les.
Met deze groep is de heer Van Winden meerdere malen uitgekomen op het pony-
concours te Dordrecht. Coor de kinderen werd daar het B-diploma afgelegd; ook
werd er meegedaan aan stoelendans en vossejachten. De verlaardag van de heer
Van Winden was een jaarlijks terugkomend festijn voor de ponyruiters. ln een
gehuurde zaal werden de kinderen getracteerd op limonade en een gebakle. De
heer Van Winden werd door alle kinderen gefeliciteerd en de cadeaus stapelden
zich op.

ln 1967 werd voor het eerst een ponykamp georganiseerd. Op de boerderij van de
heer Hietbrink in Goor genoten tweemaal 14 kinderen van een vakantieweek met
een pony. De leiding van het kamp was in handen van de heer en mevrouw Bouw-
meester. Het kamp werd een geweldig succes. Het werd het jaar daarop herhaald
ln 1968 waren er zelf twee kampen:één in Goor o.l.v. de heer en mevrouw Bouw-
meester en één in 's-Gravenzande o.l.v. de heer en mevrouw Bazuin en mevrouw
Vooys. Een jaar later werd het zomerkamp gehouden in Kaatsheuvel op de boer-
derij van de heer Van Rooij, die 3 jaar lang in de maand juli gastheer van het
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Blauw Gele Vendel was. Honderden kinderen hebben in de afgelopen jaren een
ponyvakantie doorgebracht onder de hoede van het Blauw Gele Vendel.
Toen de voorzitter de heer Van der Kooy in .1967 overleed, nam het Blauw Gele
Vendel de paarden, die nog steeds in zijn bezit waren van hem over. De lening,
die hiertoe moest worden aangegaan, vormde een enorme verzwaring van de
lasten, die op het manegebedrijf rusten. Er moesten nog meer lessen gegeven
worden. De heer Van Winden kreeg in 1967 assistentie bij het lesgeven van de heer
H. Vaandrager, die iedere dinsdagavond les kwam geven. Niettemin was de heer
Van Winden altijd tot 's avonds laat in de weer, een zeer zware opgave, omdat hij
naast het werk aan de manege ook nog een volledige dagtaak vervulde in een
tuin. Het bestuur, nu onder leiding van de heer M. M. Kerklaan, die de heer
W. Olieman als voorzitter opvolgde in 1969, vond die opgave te groot een pro-
beerde de heer Van Winden over te halen een van zijn vele functies neer te leggen.

De heer Van Winden vatte dit op als een aanslag op zijn positie en nam onver-
wacht het besluit de vereniging te verlaten. Op maandag 1 juni .1969 zat het Blauw
Gele Vendel plotseling zonder secretaris, die 22 jaar lang al het wel en wee van
de vereniging had gedeeld.

De heer Van Winden liet een enorme leegte achter. Het bestuur stond voor de
opgave vervangers te vinden voor alle functies, die de heer Van Winden had
vervuld. Voor de avondpaardenlessen werden drie instructeurs aangetrokken: de
heer J. J. P. Ambagtheer, de heer H. Vaandrager en de heer N. van der Wilk.
Mejuffrouw L. Langelaan werd pony-instructrice en mejuffrouw M. Huls werd
secretaresse in het bestuur.

Het Blauw Gele Vendel voer onder een nieuwe vlag. ln de zomer van 1969 werd
door gezamenlijke inspanning van de leden en het bestuur een kantine gebouwd
in een gedeelte van de stallen.

Een half jaar tevoren was de heer De Vrieze instructeur geworden voor enige
leden, die een paard hadden aangekocht. Na het vertrek van de heer Van Winden
kwam het accent van de vereniging meer op de landelijke rijvereniging en de
ponyclub te liggen. ln 1969 kwam de L.R. Blauw Gele Vendel weer uit op streek-
dagen. Er werden bekers uitgeloofd voor de beste prestatie bij de eigen paarden
en pony's. Het aantal leden van de vereniging groeide gestadig.

ln'1 970 werd binnen de vereniging een pony-commissie opgericht, die van nu af
aan de belangen van de snelgroeiende ponyclub zou behartigen. Voorzitter werd
de heer J. de Koomen Het traditionele kostuum van de ponyruiters werd vervan-
gen door een lichte rijbroek, blauwe trui met embleem en een gele das. lnstructeur
van de ponyclub werd de heer Miltenburg, later opgevolgd door de heer Chr. pil

lnmiddels had het bestuur in de manege een les met grote pony's ingevoerd. De
bedoeling hiervan was: overbrugging van de grote overgang van Shetlander naar
paard. De lessen werden al gauw druk bezocht. ln 1971 nam het bestuur het be-
sluit de paardrijlessen te staken en het manegebedrijf alleen met pony's voort te
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zetten. De heer Chr. Pil kwam in volledige dienst van de vereniging en werd
instructeur van het manegebedrijf,

Dit was in het kort de geschiedenis van het Blauw Gele Vendel. 25 iaar liggen
er tussen het stukje koolasterrein aan de Kerkweg en de vereniging van nu: een
landelijke rijvereniging, van 14 actieve leden, een ponyclub van 18 leden, een
gezond manegebedrijf, een kantine, een binnenbak, een buitenbak en de voor-
lopige beschikking over een wedstrijdterrern.

Wij hopen, dat de leden van vroeger dit verslag met plezier hebben gelezen.

Moge dit verhaal voor de leden van nu een aansporing zijn om met nog meer
energie voort te bouwen aan de toekomst van ons Blauw Gele Vendel, dat ons
allen zo na aan het hart ligt.

Dit verslag werd samengesteld door middel van gesprekken en briefwisselingen
met oud-leden, oud-bestuursleden en oud-instructeurs van onze vereniging. De
notulen en jaarverslagen stonden ons niet ter beschikking. Kleine vergissingerr en
onjuistheden zullen ons vergeven moeten worden.

Veel dank aan allen, die enthousiast meewerkten en hun geheugen op de proef
stelden.

Meegewerkt hebben:

de heer M. A. Stegeman
de heer C. Th. van Rijn
de heer P. van der Kooy
de heer J. Nijmeier
de heer W. Olieman
de heer H. Bazuin
de heer P. van Leeuwen
de heer C. Noteboom
mevrouw K. van Leeuwen-Noteboom
de heer J. Leezer
de heer W. van der Kooy
de heer J. S. Kelderhuis
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Federatielied

I
EENDRACHT MAAKT MACHT

Wijze : ,,Wi¡ willen Holland houden"

ln Hollands lage landen

Daar leeft een frisse geest

Van hechte ruiterbanden

Als nooit nog is 'geweest

Daar heerst organisatie

Daar wordt voor 't doen gedacht !

Daar toont de Federatie

Dat Eendracht maakt steeds macht. (bis)

De stroom is niet te keren, zolang men samenwerkt

De toekomst zal het leren, dat riikunst deugden sterkt.

Kweekt moed, beschaving, gratie

Brengt vriendschap, vreugde en kracht,

Lang leev' de Federatie !

Want ,,Eendracht maakt steeds macht !" (bis.)
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Clublied

Wijze :,,Zeemat¡, o Zeeman"

Ruiters van het BlauwlGeel Vendel
K o,me n a angega I o ppee rd
Z¡tten fier steeds in hun zadel
Hebben 't riJden goed geleerd.
Ziet ze hindernisje springen
Er is haast geen enkele fout.
Laat ons samen hen bezingen,
't /s de sport, waar ik van houd.

Refrein :

Rulters, o ruiters rijden maar met plezier
Ruiters, o r.uiters op dat edel dier
Ziet ze daar komen fier steeds op hun paard
Gij zijt voor ons dorpje heus het meeste waard.

Ruiters van het Bla'vw/Geel Vendel
Gij zijt klein maar in getal
Maar wil hebben goede hope
Dat het wel uitbreiden zal.
Mannen fier en recht van leden
Meldt U allen bij hen aan
Zet U allen in het zadel
Achter het BlauwlGele Vaan.

Ref rein :

Ook de ouderen zijn ,hier nodig
Komen steeds nog goed van pas,
/s 't niet om op 't paard te rijden
Maar voor versterking van de kas.
Mocht gij nog geen donateur zijn
Sluit U dan nog bij hen aan
Schaart U ook in hunne rÌjen
Achter het Blauw/Gele Vaan.

Refrein :
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Het bestuur aalt de Løndelijke Ruiteraereniging

,,Het Blauut/ Gele Vendel"

nodigt U uit tot ltet büuonen aan onze

jabilealn-feestøaond

te bouden op zøterdøg 3 juni 1972

in café Koot, Beestenmørkt Z6 te DtW,

Aanuang 2O,OO utJr,
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Het bestuur verzoekt U vriendelijk dit jubileum.boekje

mee te nemen naar de feestavond.

Wil een ieder, die bekend is met oud-leden, die deze uitnodigíng niet hebben

ontvangen, dit melden bij het secretariaat:

mevrouw G. L. de Koomen-Broekman,

Mr. dr. Van den Helmlaan 2, Pijnacker, telefoon 01736-3444.
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