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Met veel genoegen stem Ik In met de instelling van het mililair rulterbewljs. De initiatiefnemer en de
werkgroep die zich gerlch! hebben op aile voorbereidingen voor de Invoerlng van het bewljs hebben
hlermee een bijzonder waardevolle prestatle geleverd voor de gehele krljgsmachl. Gaarne wll Ik hen
nw alvast danken voor de vele Inspanningen.
Ik onderschrijf dal het Definitief Ontwerp voor Regelingen Inz:;lke het Militair Ruilerbewijs als basis
gaat dlenen voor het genoemde bewljs. Ik beschouw het Definitief Ontwerp als een groeldocument
dat In de tijd evolueert en waarover nader overleg gepleegd zal worden. Immers de in de loop van dit
jaar op te bouwen praktijk ervaringen en de suggestles tar verbeterlng of completeril'lg vanui! de
graep van deelnemers en belrokken instanlies zullen moelen worden geevalueerd. Na overleg met
de door rnlj per 1 januarl 2003 aan te wljzen Ultvoerder wordt deze evaluatie waar nodlg in de vorm
van wijzigingen op het Definltlef Ontwerp voor Regelingen inzake het Militair Ruiterbewijs verwerkt.
Gaame wijs Ik de Mllltaire Ruitersport Verenlging 'Ta Paard' vanaf 1 januarl 2003 aan als de
Uitvoerder verantwoordelijk voor de organisatie en administralie van het militaire ruiterbewijs. Met de
oplossing om oud reserve luitenant-kolonel L.P.M. Winkelman aan te wljzen als de genoemde
Ultvoerder voor de periode tot 1 januari 2003 of zoveel eerder als deze activiteiten reeds kunnen
worden overdragen aan de ulteindelijke Uitvoerder. stem ik van harte In.
Voorts wens Ik u veel succes op 12 mei aanstaande toa bij het afnemen van de eerste examens. Bij
de uitreiking op 30 augustus 2002 probeer ik zelf aanwezig te zijn. Anders laat ik me op hoog nlveau
verte"nwoordigen.
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