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I MILITAIRE RUITERSPORT VERENIGING

tt

TE PAARD tt

I

Zoals velen van U reeds bekend zal zijn is in 1956 opgericht de Militaire
Ruitersportvereniging " Te Paard" , welke haar oors ron yond 0 de School
Reserve Officieren der Ca:v:alerie te Amersfoort
~
~t~~~;r;;'~<fn t~ m-aart 1,958) .
Het doel van de vereniging is een grotere liefde voor en meer kennis van
het paard te kweken bij de officieren.
Dit gebeurt in de eerste plaats door weer actief rijlessen te organiseren en
inderdaad weer "te paard" te gaan zitten. Ook wordt dit gestimuleerd door
het houden van o.a. filmvoorstellingen, b.v. de film van de Olympische ruiter~
spelen.
Verder worden er, meestal eens per jaar, " ruiterdagen" georganiseerd,
waaraan aIle leden kunnen deelnemen. Er zijn dan wedstrijden op het gebied
van springen, dressuur en cross~country. De ruiterdagen voor 1960 zullen te
Amersfoort worden gehouden op 10 en 11 Juni.
In het begin bestond er aIleen een afdeling te Amersfoort, maar achtereen~
vol gens werden er afdelingen opgericht in 't Harde, Breda, Eindhoven,
' s~Gravenhage, Amsterdam en Harderwijk.
In al deze plaatsen bestaat thans de mogelijkheid om als lid van de ver~
eniging weer te gaan rijden, zowel beginnenden als gevorderden, tegen zeer
gereduceerde tarieven. Deze tarieven zijn onderling met de maneges afgespro~
ken en zijn gemiddeld f 4,- per lesuur. Ook heeft iedere afdeling haar eigen
regels en afspraken, maar zij zijn aIle op dezelfde leest geschoeid.
Aangezien de vereniging zich thans nog maar in een beginstadium bevindt
(het aantal leden bedraagt op het ogenblik ongeveer 350) , meent zy er goed
aan te doen de Cavalerie~ en Artillerieofficieren als behorende tot de Wapens
die van oorsprong bereden waren , nog eens aan te sporen als lid of donateur
toe te treden.
Lid kunnen zijn aIle oud~officieren , reserveofficieren en actief dienende
officieren, benevens de adspirant~officieren. Eveneens bestaat de mogelijkheid
om toe te treden als gastlid (echtgenoten, eventueel andere dames, en heren
die niet in dienst zijn geweest), echter aIleen na toestemming van het Bestuur.
De contributie bedraagt f 6,- per jaar, terwijl een entree van f 5,- is
v erschuldigd. Donaties bedragen minimaal f 5,- per jaar.
U kunt zich als lid of donateur opgeven bij:
Amersfoort:
Amsterdam:

Kapitein v . d. Techn. Dienst J. van Krugten, Prins
Willem III Kazerne. tel. K 3490-3671 .
Res . 2e It. der Huzaren L. C. Mazel. van Breestraat 70.
tel. K 20-731660.
Na 1 a pril a. s.: Res. Kapitein der Tan dheelk. Dienst
J. P h. M akking, V erdistraat 3, t el. K 20-728649.
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Apeldoorn:
Breda:
,s~Gravenhage :
't Harde:
Harderw ijk:

Majoor v . d. Gen. Staf W. Reyn, . Koning Willem III
Kazerne.
Majoor der Huzaren J. P . van Diepenbrugge, K.M.A. ,
tel. K 1600-24331 .
Kapitein ter Zee T. Jellema, Monseigneur van Steelaan 36,
Voorburg , tel. K 70-858784.
Ritmeester Jhr. A. van der Goes, " De DeIlen", Nwe Zuid~
weg 2, Heerde, tel. K 6782-702 . .
Majoor der Infanterie L. Schothorst, Infanterie~School.
Harderwijk, tel. K 3410-2041.

Bij deze officieren kan men ook aIle verder gewenste inlichtingen krijgen.
Het nummer van de postrekening is 663593 ti n M.R.V. ..Te Paardtt • Amers~
foort.
Tot slot wordt Uw aandacht gevestigd op het feit dat de afdelingen
Amsterdam, Apeldoorn en Harderwijk zo gauw mogelijk nog enkele leden
willen opnemen. aangezien deze afdelingen willen overgaan tot het uitbreiden
v an hun aantal lesuren.
De vereniging hoopt spoedig van velen iets te mogen horen en haar leden~
lijst aanmerkelijk te kunnen uitbreiden.

