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Jagers te Paard blijft groeien

LEDENTAL Vereniging populair bij beginnende rijders

Met ongeveer zevenhon-
derd deelnemers kon het
Concours in Limbricht op-
nieuw een succes worden ge-
noemd.

door Tom van der Wilt

HH et Concours Hippique in
Limbricht, dat traditiege-
trouw altijd op Hemel-
vaartsdag wordt gehou-

den, kende vanwege het fraaie
weer gisteren een gezellige drukte.

Liefst zevenhonderd deelnemers
probeerden het uiterste uit zichzelf
en hun paarden te halen. Niet al-
leen het weer, ook het feit dat de
organisator van de wedstrijd, paar-
densportvereniging Jagers te Paard,
een van de weinige rijverenigingen
in Limburg is die hun ledenaantal
zag groeien het afgelopen jaar,
draagt vermoedelijk bij aan de
drukte. „Het is een feit dat begin-
nende rijders uit de regio vaak het
oog op ons laten vallen”, zegt be-
stuurslid Jack Hermans. „We orga-
niseren naast de lessen ook andere
evenementen voor de leden. Dat is
misschien een van de redenen

waarom we aantrekkingskracht
hebben op mensen.” „ En we heb-
ben een goede naam uit het verle-
den”, vult mede-bestuurslid Jona
Starink aan.
Een heet hangijzer zijn vaak de kos-
ten in de paardensport. Door evene-
menten te organiseren en de daar-
uit voortvloeiende opbrengsten,
probeert men de contributie zo
laag mogelijk te houden. Hermans:
„We hebben een begroting en het
gat dat we overhouden wordt ge-
vuld met de contributie. We heb-
ben geen winstbejag. Van het con-
tributiegeld kunnen de leden een
dressuur en een springles volgen.”

Toch word je niet zomaar lid, stelt
Hermans. „Je moet iets voor de ver-
eniging willen doen. Als je alleen
maar wilt rijden, kun je beter er-
gens anders gaan kijken. We hou-
den meestal een kort gesprekje met
een nieuw lid om te kijken wat de
verwachtingen zijn.” Jagers te
Paard telt op dit moment 108 le-
den. Daarvan zijn er ongeveer veer-
tig die wedstrijden rijden. Afgelo-
pen winter werden drie jeugdleden
Limburgs kampioen en werden
meerdere ereplaatsen behaald.
„Daar doe je het ook een beetje
voor. Je wilt de jeugd naar een ho-
ger plan brengen”, zegt Starink.

De hoofdrubrieken op het Con-
cours Hippique, de klassen Z/ZZ,
waren beide een prooi voor Henry
de Wulf uit Doenrade. De ruiter
was in beide barrages overtuigend
de snelste. Het was voor de stalhou-
der al de vierde overwinning in
Limbricht.
„Dit is de thuiswedstrijd van mijn
schoonvader dus hier proberen we
altijd te scoren. De paarden liepen
heel goed. Het parcours was niet al
te moeilijk. Daardoor was de con-
currentie in de barrage groot. Ge-
lukkig wil dit paard altijd voor-
waarts. Dat helpt bij een snelle
tijd.”

Paarden en ruiters draaien warm voor de start.  foto Marcel van Hoorn


