De Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ kent toe de Erepenning in Zilver aan:
Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee W.R. (Wouter) van Ginkel
vanwege zijn verdiensten voor de militaire ruitersport in het algemeen en de MRV ‘Te
Paard!’ in het bijzonder.
Majoor Van Ginkel heeft de militaire ruitersport bestuurlijk gediend in twee periodes van
ruim drie jaar als examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs en in een termijn
van ruim drie jaar als ledensecretaris van de MRV. In totaal heeft Majoor Van Ginkel als
bestuurder gedurende negen jaar en acht maanden een bijdrage geleverd aan de militaire
ruitersport. In zijn periode als ledensecretaris kreeg hij te maken met de actualisering van
het ledenbestand van de MRV als gevolg van de nieuwe statutaire inrichting van de MRV. En
als gevolg van het convenant dat de MRV sloot met de KNHS, was hij ook verantwoordelijk
voor de integratie van het MRV-ledenbestand in dat van de KNHS. Majoor Van Ginkel heeft
beide zaken met verve opgepakt en kan bij zijn functieoverdracht tevreden zien op een
praktisch up-to-date ledenbestand.
Majoor Van Ginkel was niet alleen bestuurlijk actief, ook op andere terreinen van de
militaire ruitersport heeft hij zich de afgelopen jaren gemanifesteerd, variërend van
ceremonieel tot ondersteunend bij wedstrijden. Sinds 2007 reed Majoor Van Ginkel
verschillende keren mee in het verband van het Bereden Ere-Escorte Koninklijke
Marechaussee op Prinsjesdag. Ook vervulde hij van 2015 tot en met 2019 de functie van
ringmeester bij de militaire outdoor springwedstrijd, georganiseerd door KMar-collega’s op
de Manege Middenhof in Maassluis.
Vermeldenswaard is bovendien dat Majoor Van Ginkel, na eerder vele jaren niet te hebben
paardgereden, in 2003 de draad weer oppakte en met succes: in juni 2007 slaagde hij voor
het Militair Ruiterbewijs (standaard) en in mei 2011 voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver.
Majoor Van Ginkel wordt door zijn collega-ruiters en andere bestuurders in zijn
taakuitvoering getypeerd als betrokken en innemend.
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