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Op een heel regenachtige morgen sta
ik voor de manege in Lutten van, zoals
het snel wordt genoemd, ‘de ponyclub’.
Maar die naam doet deze prachtige
accommodatie zeker niet genoeg eer
aan. Omdat we benieuwd zijn naar hoe
het uiteindelijk tot dit indrukwekkend
resultaat is gekomen heb ik afgesproken
met een aantal leden van de vereniging.
Dinie en Bertus Temmink, Andries en
Grietje Spang en Harm Zomer zijn
aanwezig, allemaal al jaren nauw
betrokken bij deze vereniging, om een
beeld te schetsen van hoe het er in de loop
van de tijd aan toe is gegaan.
Want dat ik moet worden bijgepraat en
geschoold in deze wereld is hard nodig.
Ik schaam mij er bijna voor dat ik al
meer dan 30 jaar in Lutten woon en hier
nog nooit geweest ben. Daar gaat nu
verandering in komen.
De vereniging bestaat waarschijnlijk al wel 67
jaar. De oprichters van het eerste uur waren
destijds Piet de Boer, dokter Willems, Jans
van der Most en Wim Grondhuis (voor zover
het huidige bestuur dit weet). Ze zijn ooit

begonnen op het oude voetbalveld van EMMS
met een uiteindelijk ledenaantal van toch nog
wel zo’n 50 stuks!
Hier moesten ze uiteindelijk vertrekken omdat
er een sportkantine zou worden gebouwd.
Heel spijtig maar zoals zal blijken is het
‘moeten vertrekken’ uiteindelijk een rode
draad geworden in de tijd naar hun huidige
eindbestemming.
Er werd hun door de gemeente een oplossing
aangeboden om in de zomermaanden te
kunnen trainen en gebruik te kunnen maken
van het veldje tegenover het huidige ‘De
Praam’ in Slagharen.
Omdat er ook geen andere oplossingen op de
plank lagen is daartoe toen overgegaan. Voor
de zomermaanden een oplossing maar voor
de wintermaanden moest ook iets worden
geregeld. Hiervoor werd gebruik gemaakt van
de schuur van Van der Most. (Deze manege
bestaat in de huidige vorm nog steeds.) Deze
schuur, die destijds als binnentrainingsruimte
kon worden gebruikt, is door een groot aantal
vrijwilligers gebouwd van oud bouwmateriaal
van een gesloopt ziekenhuis, dat door hen
moest worden gehaald uit Utrecht.
Het resultaat: een oude schuur die in de
wintermaanden en bij wedstrijden kon

worden gebruikt voor het inrijden. En de
nieuwere schuur waar de wedstrijden konden
worden gehouden.
Maar deze ‘schuren’ werden in de loop van
de tijd iedere keer verbouwd en uitgebreid
met meer stallen en onderhoudsruimtes,
zodat het een professionelere manege werd,
en evenredig daaraan werd ook de huur
die betaald moest worden steeds hoger.
De vereniging kon deze kosten niet langer
opbrengen en moest wederom op zoek naar
een andere locatie.
Deze locatie werd gevonden op het
Rheezerend naast de ijsbaan. Geen ideale
locatie maar in de wintermaanden en voor
wedstrijden was er weer plek om te trainen.
Het waren de schuren van Van Leur, een
loonwerkbedrijf dat de ruimte op dat moment
wel kon missen.
En ook hier werden in de loop van de tijd
stallen bijgebouwd maar doordat er klachten
waren van omwonenden moest ook vanaf hier
weer worden gezocht naar een andere locatie
voor de wintermaanden.
Dat werd Ter Wijlen, een manege in
Heemserveen. Ook niet ideaal of centraal
gelegen maar blij met een winterplek.
Ondertussen gaf het zomerveld tegenover
De Praam in Slagharen de nodige problemen.
Het grasveld dat bestond uit twee delen was
voor de helft erg nat. Een nare bijkomstigheid
maar er bleef destijds nog net genoeg ruimte
over om iedereen de kans te bieden te trainen
en om natuurlijk de wedstrijden te kunnen
houden. Maar de gemeente had andere
plannen met het veld en zag de vereniging
liever vertrekken.
Na veel gesprekken met de gemeente
kwamen ze uiteindelijk met een voorstel voor
de huidige locatie. Het sportveld had voor
een deel kunstgras gekregen en daardoor
was er ruimte ontstaan voor de vereniging
om een zomerveld te kunnen gebruiken aan
de Lutten-kant van het sportveld. Ook was
er ruimte om een eigen manege te kunnen
bouwen maar dat moest de vereniging dan
zelf regelen.
Dit voorstel werd aangegrepen en een plan

21

werd gemaakt. Het geld dat er in kas was ging
op aan allerlei officiële regeltjes waaraan ze
zich moesten houden en de bodem van de
geldpot was in zicht voordat er ook maar iets
van een gebouw uit de grond was.
Je kunt begrijpen hoe ontzettend veel

vrijwilligers er heel veel vrije tijd in hebben
gestoken om alles voor elkaar te krijgen.
Maar het staat er! En zo mooi! Een grote

binnenmanege, met buiten ruime
parkeergelegenheden,
materialenopslag en een
prachtige buitenmanege.
En zelfs een net, verhard
toegangspad dat tot
stand kwam nadat er
een wethouder bij de
opening vast kwam te
zitten in de modder naast
het oude pad. Dit moest
beter, vond hij, en dat
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werd het uiteindelijk ook.
Na een paar jaar is er nog een aanpassing
gemaakt, er is namelijk ondertussen ook een
gehandicaptentoilet gerealiseerd, daarmee is
alles overal ook rolstoelvriendelijk geworden.

ziekte of een sterfgeval onder de paarden
heeft plaatsgevonden. Waar kennis wordt
uitgewisseld, daar blijft een vereniging
gezond bij. Ook aantrekkelijk is dat de
vereniging niet duur is met het lidmaatschap!
De vereniging telt ondertussen ongeveer 100
leden! Deze leden zijn afkomstig uit Lutten en
Slagharen maar ook uit De Krim, Dedemsvaart,
Elim, Schuinesloot, enzovoort.
Ze hebben een vaste onderhouds- en
schoonmaakploeg: een basisteam van drie
dames, Ina Mulder, Riek Kremer en Grietje
Spang, die de kantine samen met leden en
hun ouders in tiptop conditie houden!

En te merken aan de gezelligheid tijdens
het interview, waar de passie in de verhalen
te horen is, kan het ook niet anders zijn,
dan dat het een hechte vereniging is.
Waar wordt meegeleefd als er bij iemand

En nu sinds 2013 deze nieuwe locatie volop
in gebruik is heeft het ook een eigen naam:
‘De Grunte’. Vroeger heette het alleen
‘Rijvereniging Slagharen en omstreken’, en die
toevoeging wordt ook nu nog wel gebruikt,
maar dan in combinatie met de nieuwe naam.
Maar nu ik er toch ben en de koffie er heerlijk
smaakt wil ik ook nog graag iets weten over
hoe het een en ander eraan toegaat op een
manege.
(Ik ben geen ‘paardenmeisje’ dus moet ik mij
een beetje laten bijscholen op dit gebied.)
Zoals het bij een rijvereniging hoort worden
er regelmatig concoursen gehouden. Ook
bij ‘De Grunte’ is dit ongeveer viermaal per
jaar het geval. Spring- en dressuur- maar
ook Bixieconcours (voor kleine pony’s) en
natuurlijk hun kampioenswedstrijd, de Dokter
Willemsbeker. Deze laatste is alleen voor eigen
leden.
Met deze seizoenswedstrijden heeft de
vereniging vroeger ook al de nodige
omzwervingen gemaakt.
In Schuinesloot werden destijds de meeste
concoursen gehouden i.v.m. de ruimte en
goede parkeermogelijkheden. En bij Sportel,
locatie Luttergreppel, vlak bij Lindeveld. Deze
manege is er ook nog steeds. Bemboom, een
hele goede buur van de vereniging met gratis
stroom, afval-afvoer en vaak een gulle gift,
was ook een locatie voor concoursen op de
plek waar nu de huisjes zijn gebouwd.

En naast Harm Zomer (Kiezelweg) is een tijd
een dressuurbaan gelokaliseerd. Ook waar
vroeger ‘De Bonte Wever’ stond en bij Wissink
in de Krim zijn seizoenswedstrijden gehouden.
Bij deze concoursen in het open veld was de
kar met soep, bij gebrek aan een kantine, een
vaste routine waaraan het huidige bestuur
nog met warme gevoelens terugdenkt.

De tegenwoordige
concoursen vallen
ons als Luttenaren
altijd wel op omdat
de hele toegangsweg
naar de huidige manege dan vol staat met
auto’s en paardentrailers en de vlaggen die
uitnodigend langs de kant wapperen. Want
dat er veel mensen op af komen is een feit!
Het parkeren kan dan soms een moeilijk
puntje worden maar ook daar is een prachtige
oplossing voor gevonden. De buurman,
familie Scholten, blijkt ook écht een goeie
buur te zijn en stelt op zulke dagen zijn
naastgelegen weiland gratis ter beschikking.
Wat een prachtig gebaar.
Ook is er in de afgelopen jaren weleens een
seizoenwedstrijd op het gras gehouden maar
daarvoor moeten de pony’s en paarden, voor
hun eigen veiligheid bij het springen, voorzien
worden van speciale proppen in hun ijzers.
Deze extra voorzorgsmaatregel was voor
veel deelnemers niet interessant genoeg en
daardoor haakten ze af. Daarom worden er
tegenwoordig alleen wedstrijden in de buitenen binnenmanege gehouden.
Het uitzetten van zulke concoursen is altijd
een hele klus die zoals altijd door vrijwilligers
gedaan moet worden. Maar ook betaalde
krachten moeten daarvoor worden ingehuurd.

23

Parcoursbouwers, want B, C en D pony’s
hebben een andere opzet nodig en er moet
een officiële opleiding voor gedaan worden.
Ook de jury moet officieel ingehuurd worden.
Vroeger moest er ook de hele dag een veearts
aanwezig zijn maar tegenwoordig kan het ook
met de afspraak dat er een veearts bereikbaar
is. Dit geldt ook voor de hoefsmeden, vroeger
moesten de gebroeders Borneman de hele
dag bij het concours zijn (dat vonden ze
trouwens helemaal niet erg, blijkt wel) maar
ook voor de hoefsmid geldt nu: bereikbaar is
genoeg. Wie wel aanwezig moet zijn is iemand
van de BOND KNHS. Deze mensen zien erop
toe dat er geen agressie ten opzichte van
de paarden wordt toegestaan, maar ook als
je onmin met de jury zou hebben is deze
persoon er om te bemiddelen of om bezwaar
bij in te dienen (bijvoorbeeld tegen een
uitslag).
Maar vooral hoor ik van de aanwezigen dat
het ook erg gezellig was, en tegenwoordig
nog steeds is.
Daar zal de afsluitende BBQ ook wel het een
en ander mee te maken hebben, denken ze. Al
met al een fijne groep mensen met echt hart
voor hun vereniging. Maar ook om u te laten
genieten en kennis te laten maken met deze
vereniging, en dat hoeft echt niet omdat u wilt
paardrijden of iets dergelijks. Maar gewoon
om een kijkje te nemen, omdat het in de buurt
is, omdat het je iets te doen geeft, omdat je
nieuwsgierig bent geworden, omdat het daar
gezellig is, omdat je paardenliefhebber bent
of misschien toch omdat je wil paardrijden.
Ga kijken op de dagen
waarop er onder andere concoursen
worden gehouden!
De datums die al bekend zijn:
9 april, 11 juni, 18 juni BIXIE, 2 juli.
Meer informatie,
zodra het bekend is, zal in het
Lutter-Journaal en op de
Facebookpagina van het Lutter-Journaal
bekend worden gemaakt.

