
De geschiedenis van de RVSW en die van manege Wittebrug zijn nauw met elkaar verweven" Het spreekt voor zich
dat zonder manege er ook geen ruitervereniging zou zijn geweest. Maar omgekeerd, zonder ruitervereniging zou de
geschiedenis van de manege er heel anders hebben uitgezien. Een stuk saaier, dat is wel zeker. Want de RVSW
heeft de aígelopen 40 jaar voor aardig wat leven in de stalbrouwerij gezorgd. De meest opvallende gebeurtenissen
zijn voor het nageslacht bewaard gebleven dankzij de verenigingsblaadjes de Vrije Teugel en Verzameld. Daarin is
van jaar tot jaar het wel en wee van onze vereniging vastgelegd. Bij het doorspitten van oude jaargangen kwam ik
vaak bekende namen en gezichten tegen. Een aantal van die mensen bleek tot mijn verrassing hier al een groot
deelvan die veefiig jaar rond te lopen en te rijden.... Dat zegt iets over die mensen, maar ook iets over de manege.
Die neemt blijkbaar al jarenlang een hele speciale plek in in het leven van deze mensen. Wie die oudgedienden
zijn? ln de eerste plaats Joke, die als meisje van 8 al bij de manege aanklopte en haar hart aan de manege ver-
pande (en later ook aan Hans). Maar ook Erna Verschuur, lrma Rondeltap, Wil Boot, Carlien Pelamonia, Wieneke
Buunk, Alrita Borst, Nella Bosman en Karin de Bruin zijn aljarenlang wekelijks op de manege te vinden.

Korte geschiedenis van de manege

De manege is begin jaren zestig gebouwd in opdracht
van een zeer adellijke heerschap: baron van Harinxma
Thoe Slooten. De manege heette toen Hubertus-
manege. Al na een paar jaar, in 1965, werd het
manegegebouw verkocht aan de bereden poliiie, onder
voorwaarde dat ook burgers van de manege gebruik
konden blijven maken. De Hubertus-manege verhuisde
met de paarden naar de Badhuisweg, en heette vanaf
toen manege "StalWittebrug". Aan de Bad-huisweg, in
een pand uit 1836 waar jarenlang een garage zat, was
plek voor ongeveer 20 paarden. Er was echter geen
binnenmanege. De lessen werden nog steeds gewoon
gegeven in hei gebouw aan de l-lubertusweg. Dat be-
tekende dat elke dag tussen drie uur 's middags en elf
uur 's avonds voor elk lesuur ruiters en paarden heen
en weer reden/liepen om de 500 meter tussen de stal
en de manege te overbruggen. En dat bijna 35 jaar
lang...

ln 2000 verhuisde de politie met haar paarden naar
f\iladestein, aan de andere kant van de stad. Het
manegegebouw werd een aantal jaren anti-kraak ver-
huurd en in 2004 aangekocht door Hans Burik. Na de
nodige verbouwingen werden de paarden eind 2005
verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. De manege

veranderde ook haar naam in "Manege Wittebrug". De
investeringen wierpen hun vruchten af, want in sep-
tember 2007 kreeg de manege haar vierde ster. (De
derde ster stamde uit 1997).

Op 29 september 2007 werd "Manege Wittebrug" offi-
cieel geopend, zijn Hans en Joke getrouwd en zijn ze
bij de manege gaan wonen. ln de woorden van Joke:
"De man, het paard en de stal van je dromen. Wat wil
een Pennymeisje nog meer, behalve een goede ge-
zondheid?"

Eigenaren

De eerste eigenaar
van de toenmalige
Hubertusmanege
was de genoemde
baron. De heren
Lange en van
Leeuwen waren de
twee hoofdinstruc-
teurs. Lange was
ook de eerste ei-
genaar van manege
"Stal Wittebrug" aan
de Badhuisweg. Van
Leeuwen nam niet
lang daarna de
manege van hem
over. Van Leeuwen
heeft zijn sporen
behoorlijk verdiend in al die jaren dat hij in de wereld
van de paardendressuur actief was. Vanwege zijn (om
in paardentermen te blijven) tomeloze inzet kreeg hij
tijdens zijn afscheid op 27 mei 1979 van de voorzitter
van de RVSW te horen dat hij was onderscheiden met
de gouden eremedaille van de Orde van Oranje
Nassau. Op'l juni 1979 droeg hij het stokje over aan
zijn dochter Jeanette en schoonzoon Hans Burik. ln
2007 is Hans hertrouwd met Joke Pannekoek. Sinds
die tijd runnen zij samen de manege.



Jeugd Ruiterclub
Hubertus'JRCH
ln mei 1964 is'Jeugd
Ruiterclub Hubertus' op-
gericht. Ze was verbonden
aan de club van volwassen
leden'Ruiterclub Hubertus',
maar deze club heeft
slechts kort bestaan. Vol-
gens het eerste financiële
verslag had de JRCH 87
leden in 1964. ln 1965
waren dat er nog 35, als
gevolg van de verkoop van
de manege aan de politie.
Daarna bleef het ledental
de eerste 15 jaar schom-
melen rond de 40, aldus
Jan Hack in zijn terugblik bij
het derde lustrum. Hack
was toen al dertien jaar als
mentor voor de jeugdleden
actíef.

De JRCH heeft veertig jaar
bestaan. Op een enkele
keer in het begin na was er
elke vijf jaar eén groot lusirumfeest. Het laatste ru.t** is ook niet *""i g"ri"rd.;;;;" taatste jaren de betang-
en van de jeugdleden steeds meer werden beharligd door de RVSW. Vandaar de besloten werd om de JRCH op te
heffen en op te laten gaan in de RVSW.

OphefÍing van de JRCH ging niet zomaar; de statuten van de RVSW en het huishoudelijk reglement moesten
worden aangepast. Ook moest er een bestemming worden gezocht voor de gelden die de JRCH nog in kas had.
Binnen het bestuur van de RVSW kwam
leven geroepen. Deze commissie was

er plek voor een jeugdcoördinator en werd er een jeugdcommissie in het
onder andere verantwoordelijk voor het waarborgen van voldoende ac-

tiviteiten voor de jeugd, het verzinnen
jeugdpagina's in de Verzameld.

en organiseren van nieuwe activiteiten en het verzamelen van copij voor de

Deze manier van lustrum vieren werd elk vijf jaar in
uiteraard altijd een centrale plaats innamen.

"1981 was een gedenkwaardig jaar. Toen werd er champagne gedronken vanwege het grote succes van de RVSW
op de Haagsche Paardendagen. Dat jaar was er een wedstrijd georganiseerd tussen de verschillende verenigingen
en maneges. Het geheel werd beoordeeld door een driekoppige jury. De RVSW, onder leiding van Hans Burik, ver-
sloeg iedereen en behaalde een onwaarschijnlijk hoog puntenaantal. (Dat zou vandaag Oe dag waarschijnlijk heb-
ben geleid tot Kamervragen....)

Deelname aan de Haagsche Paardendagen werd in de loop der jaren een goede traditie. Er werd 24 keer met veel
enthousiasme aan deelgenomen.

RVSW

ln mei 1973 werd de Ruitervereniging Stal Wittebrug {RVSW)
opgericht. Bij de oprichting telde de vereniging naast het be-
stuur nog vijf leden en één donateur. Al snel groeide het aan-
tal leden tot ongeveer 25. Directeur van Leeuwen richtie
boven de stal aan de Badhuisweg een keukentje in. Hier kon-
den de ruiters kletsen en wat drinken. De vereniging kreeg in
1977 ook haar eigen blad, Verzameld, onder redactie van
Olga Knijnenburg.

Het eerste lustrum van de RVSW was in 1978, en dat werd
groots gevierd. Mei dagtochten, een filmavond, een cross,
een barbecue, een carrousel en een optreden van directeur
van Leeuwen, (toen nog eigenaar van Wittebrug), met zijn
Lippizaner hengst Pluto Grazella, en een groot feest tot slot.
tal van varianten herhaald, waarbij activiteiten met paarden
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De Vrije Teugel en Verzameld
ln 1966 kreeg de JRCH haar eigen blaadje, De Vrije
Teugel. De inhoud bestond voor een groot deel uit
wedstrijduitslagen. Daarnaast verschenen er stukjes
over favoriete paarden, werd kennis uit paardenboeken
gedeeld (vaak iets van Wouter Slob), was er ruimte
voor verhaaltjes, gedichtjes, spreekwoorden die met
paarden te maken hadden, raadsels, moppen, inter-
views, portretten van nieuwe paarden, verslagen van
barbecues, nieuwjaarsrecepties, zomerkampen, kor-
tom alles wat de jeugdleden zou kunnen interesseren.
De bijdragen voor het blaadje stroomden niet vanzelf
binnen, zoals blijkt uit dit gedichtje uit de jaren 70, dat
in verschillende nummers stond afgedrukt:

Doe de JRCH een grote lol,

Help mee! Schrijf ons krantje vol!

Zonder kopij geen krant,

Jullie hebben 't zelf in de handl

Dus: pak gauw pen en papier,

En bezorg ons veel leesplezier.

Regelmatig stond er ook een oproep in de Vrije Teugel
voor de JRCH-leden die 'alsmaar en bijzonder hard-
nekkig vergeten, verzuimen of verdommen om hun
contributie te betalen. Willen jullie een leuke, gezellige
club dit zo veel plezier, ontspanning en sportieve
vreugde biedt? Nou, betaal er dan ook voor! Of willen
jullie geld ook omzetten in petatten, sigaretten of welke
andere rotzooi dan ook?!'

Een andere regelmatig terugkerende klaagzang (ook in
Verzameld): de lage opkomst bij de ledenvergadering-
en. Voorzitster Femke Lagaaij in 1g78: Het is diep
treurig, maar op de ledenvergadering van 16 septem-
ber j.l. was niet eén lid ie bekennen, behalve de kandi-
daat-bestuursleden dan. (....) Als het inderdaad zo is
dat jullie geen interesse meer in de club hebben, dan
hebben wij (het bestuur) geen zin meer om ons uit te
sloven in het organiseren van wedstrijden, feesten,
speurtochten, enz."

ln april 1976 werd er in de Vrije Teugel ook plek
ingeruimd voor de volwassen leden {de 'oudjes') van
de RVSW. Dat er sprake was van een behoorlijke af-
stand tussen de jonge en de oudere leden blijkt wel uit
de eerste bijdrage van de volwassen leden aan het
blaadje. Olga Knijnenburg zat als Redactieraadstid in
het bestuur en schreef dat ze 'de jongens en meisjes
van onze jeugdruiterclub bijzonder erkentelijk is voor
de spontane wijze waarop ze ons, de oudjes van Witte-
brug, inwoning hebben aangeboden in hun blad'. Ze
beloofde zoveel mogelijk gelijke tred te houden met het
enthousiaste bestuur van de jeugdclub. "Komen we
een enkele keer misschien wat tempo te kort, we
hopen dat dan weer in te halen door extra inzet, hulp
en vriendschap aan al de leuke jongens en meisjes die
zoveel voor hun paarden over hebben en die door hun
jeugdige elan en soepelheid ons nog sterken in het zo
goed mogelijk beoefenen van de heerlijke
paardenspori."

Dat gelijke tred houden bleek echter helemaal niet
moeilijk. Al in het tweede nummer werd de helft van de
inhoud in beslag genomen door de bijdragen van de

volwassen leden van de RVSW. Dit leidde uiteindelijk
een jaar later tot de oprichting van een eigen blad, Ver-
zameld, en een omdraaiing van de rollen. Verzameld
werd 'het officiële orgaan van de RVSW, waarin opge-
nornen de Vrije Teugel, het officiële orgaan van de
JRCH'. Veel van de foto's in de Vrije Teugel, en later
Verzameld, zijn gemaakt door ldo lsaacs, de man van
Olga Knijnenburg.

De inhoud van beide blaadjes verschilde weinig. Wed-
strijduitsiagen vormden ook in Verzameld een
hoofdbestanddeel, gecombineerd met verslagen van
nieuwjaarsrecepties, barbecues, buitenritten, lustra, de
pas de deux, paardenportretten, maan- en dauMraprit-
ten, etc. Ook altijd weer interessant: verslagen van
paardrijdvakanties. Onze leden kunnen namelijk zelfs
tijdens hun vakanties het paardrijden niet laten. Frankrijk
is nog altijd de populairste bestemming, maar ook in de
Pyreneeën, Oostenrijk, Zimbabwe, lerland, Italië, Enge-
land, Duitsland en Hongarije hebben paarden kennis
kunnen maken met de rijkunsten van onze leden.

Na de opheffing van de JRCH en het opgaan in de
RVSW bleef er een aantal pagina's beschikbaar voor de
jeugd in Verzameld. Nu in 2013 is dat de vaste
Jeugdpagina, onder redactie van Maaike de Bruijn.

De RVSW heeft ook een eigen website, die is in mei
2004 online gegaan. Op die site staan de wedstrijduitsla-
gen en zijn er veel foto's te zien van allerlei activiteiten
en evenementen.

De laatste jaren heeft Verzameld een ingrijpende facelift
ondergaan. Mede door het aantrekken van Marcel Lou-
wes voor de lay-out heeft het blad een strakkere en pro-
fessionele uitstraling gekregen. Voor zolang het nog
duurt, want er wordt al jaren gesproken over het ophef-
fen van de papieren versie van Verzameld en het over-
gaan op een digitale nieuwsbríef, of communicatie via de
website. De laatste maanden zijn die plannen een stuk
concreter geworden. Alle reden dus om nog even te ge-
nieten van ons verenigingsblad zolang het nog kan........

Hubertushonk

ln 1982 is begonnen met de bouw van een eigen clubhuis: het Hr
in het café van tante An hun sterke verhalen over paarden te ve
elkaar te vallen, en was het ook bepaald niet erg veilig meer. [r
werd aanzienlijk groter, ook kwam er een professionele koeling in



Advertenties

Zoals vaak het geval is bij clubblaadjes vormen advertenties een welkome bron van inkomsten om de kosten te
drukken. Ën ruiterspeciaalzaak, een kapper, een garage, ook nu nog hebben we dat soort adverteerders. Een beetje
bijzonder vond ik echter wel een advertentie uit t-gzo, van G.J.J. Jansen, die niet adverteerde voor groente en fruit,
maar heel specifiek' voor uw fruitmanden en -schalen'. Dat is toch gericht op een vrij specifieke doe-lgroep, lijkt mij:de minder zadelvaste ruiters onder ons, oftewel de zandruiters. Éelemaai apart vond ik twee advertenties vanslagers. De ene was van de gebroeders Scholtes, voor 'vleeswaren en croquetten'. De ander ging nog een stapje
verder, die was van een groothandel 'in vee en vlees, openbaar slachthuis is Gravenhage'. Dat zou in deze tijden
van gevoelige kinderzieltjes en paardenvleesschandalen echt niet meer kunnen.

Misschien was men toen op dat gebied niet zo gevoelig als tegenwoordig, en veel meer praktisch ingesteld. Eenfruitmand voor de ruiter met een gebroken been, een bàzoek aàn het slachthuis voor het paard met een gebroken
been' " ' Je wist zo wel precies bij wie je daarvoor moest wezen.(Dat de paardrijdsport ook een gevaarlijke kant heeftis algemeen bekend, maar daar staan we liever niet teveel bij stil. Van een iuiter die zonder paard over een hin-
dernis vliegt tot een trap van een pony; een ongeluk zit in een kein noefle. Jaarlijks schijnen er gemiddeld g200 on,gelukken plaats te vinden. Dat is denk ik ook de reden waarom er in de statuten van de RVSW; bij de redenen omhet lidmaatschap te beëindigen, als eerste reden staat vermeld: door de dood van het lid. pas dàarna volgen demeer voor de hand liggende redenen, zoals opzegging door het lid, of opzegging door de vereniging. Maar"dit ter
zijde).

Ereleden

De RVSW kent ondanks haar veertigjarig bestaan rela-
tief weinig ereleden, vier om precies te zijn. De eerste
twee ereleden waren de heren Lange (oud-instructeur
en 1e eigenaar van Stal Wittebrug) en van Leeuwen
(oud-instructeur en voormalig eigenaar). Beide heren
zijn inmiddels overleden. In juli 1996 werd Hanneke
Engelenburg erelid, gevolgd door Carlien pelamonia in
2011. Beide dames zijn jarenlang zeer actief geweest
binnen de vereniging en hebben meerdere functies in
het bestuur vervuid. Hanneke bezoekt nog elk jaar de
jaarlijkse algemene iedenvergadering, Carlien loopt
nog wekelijks rond op de manege.

bertushonk. Voor die tijd zaten de leden elke donderdagavond
{ellen. Na een aantaljaren begon het clubhuis een beeije uit
werd besloten een ander, groter clubhuis te bouwen. De bar

Veel activiteiten van de vereniging hebben zich in het club_
huis afgespeeld, of zijn in elk geval in het clubhuis geëin_
digd, aan de bar meestal. Het gebouw zelf heeft ook het
nodige meegemaakt. ln september 2004 werd er in vier
weken tijd drie keer ingebroken, In januari 2007 is tijdens
een storm een groot deel van het dak eraf gewaaid. Na de
verbouwing van de manege in 2005, waarbij ook de kan_
tine gereed kwam, werd het clubhuis min of meer over_
bodig. ln 2006 is het clubhuis aan Hans overgedragen, die
er nog wel mogelijkheden in zag. Het aígelopen jaar is er
juist weer veel werk gestoken in het opknappen van het
clubhuis, om het weer geschikt te maken voor activiteiten
van de vereniging.

Activiteiten en evenementen met paarden
Bij veel evenementen in oí buiten de manege was de
RVSW intensief betrokken. De Haagsche paarden-
dagen zijn al genoemd. Ook bij de opening van de
Wereld Ruiterspelen waren wij erbij, en op de Dag van
het Paard op Duindigt.

carrouselruiters acte de pres-
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ence op vlaggetjesdag in Scheveningen. Ook de jaar-
lijkse intocht van Sinterklaas is een activiteit waar de
RVSW samen met de manege aan meewerkt. Al zeker
35 jaar wordt de Sint bij zijn intocht in Den Haag
namelijk begeleid door edellieden en senoritas vaÀ
Wittebrug. De laatste jaren is dat een hofhouding,
bestaande uit tien paarden en ruiters van Wittebrug, in
bijpassende kledij. Op 30 april 1998 teverde de
manege ruiters voor de Gulden Vliesoptocht in het
kader van 75A jaar Den Haag. Binnenkort volgt er weer
zo'n groot evenement, in november van dit jaar. Dan
wordt op het strand van Scheveningen de intocht van
koning Willem I nagespeeld, in het kader van het 200_
jarig bestaan van ons koninkrijk. Manege Wittebrug is
gevraagd om dertig ruiters en paarden te leveren, àus
dat belooft wat... ...

De manege is door de jaren heen vaak benaderd om
met een of meerdere paarden ergens op te komen
draven. ln oktober 2003 hebben acht paarden mee_
gewerkt aan het programma Loveletters. In september
2004 hebben Joke Burik en Karin van Dort, verkleed
als Griekse godinnen te paard en gezeten op Fortuin
en Noell, de Olympische medaillewinnaars begeleid bij
hun intocht in Den Haag. Daarbij droegen zij
Olympische ringen en het Olympisch vuur. Noeil had in
het jaar daarvoor ook al meegewerkt aan het
programma de Dutch don't dance Division.

Het beeld van een prins op een wit paard is nog aliijd
zeer populair als het gaat om huwelijksaanzoeken. Er
komen regelmatig aanvragen binnen van zowel leden
als mensen van buiten om een wit paard te leveren
voor zo'n aanzoek. Good old Sunny Boy heeft dan ook
regelmatig 'prinsen' vervoerd die hun prinses ten
huwelijk wilden vragen. Ook |euk om te vermelden:
Jose Huitema heeft als middeleeuwse heraut op Zip-
per een verhuisbericht afgeleverd bij het Centrum Ver_
slavingszorg Zeestraat. Dat ging gepaard met trompet_
geschal en achterlating van een neppostduif met ver-
huisbericht. En Hans heeft in juni 2003 als heraut
Derde Wereldwinkel in de Stevinstraat geopend.
Meneer Tukker was een oud-instructeur, die-vaak de
carrousel organiseerde. Nadat hij met pensioen ging
kwam hij altijd appeltjes en andere lekkernijen ,ooi Cà
paarden brengen. Toen hij B0 werd kreeg hij bezoek
van 4 ruiters van onze manege in Sóheveningse
klederdracht.

Vanuit 
_de vereniging zijn regelmatig uitjes georgani-

seerd die, uiteraard, vaak iets met paarden te maken
hadden. Soms ging het om bestuursuitjes, soms om
activiteíten voor leden. Zo is in 1g99 en 20AZ de
paardenmusical GOA bezocht.

ln 2002 was er voor 20 personen zelfs een Vipbehan-
deling geregeld door Hans: goeie stoelen met goed
zicht en met lekkere drankjes en hapjes. ln 19g5 werd
een bezoek gebrachi aan de faculteit Dier-
geneeskunde in Utrecht. In datzeífde jaar, en in 2001,
werd een voorstelling van de Spaanse rijschool in
Ahoy bezocht. Een bezoek aan de Koninklijke Stallen
is ook populair. Die zijn door onze leden bezocht in
1995, 1998, 2001 en 2013.

De paarden

Stilstaan bij veertig jaar RVSW is natuurtijk onmogetijk
zonder ook even stil te staan bij de paarden waar we
4O jaar lang van genoten hebben. Waar we lief en leed
mee hebben gedeeld. ln elke jaargang van zowel de
Vrije Teugel als Verzameld worden er paarden bespro_
ken. Pas aangeschafte paarden worden voorgesteld,
van paarden die met pensioen gaan of om andere
redenen vertrekken wordt afscheid genomen, paarden
die bijzondere prestaties leveren worden in het zon_
netje gezet. ,Achter elkaar gezet levert dat een indruk-
wekkende lijst op van bijzondere paarden. Een aantal
is zelfs legendarisch, hun namen worden nog altijd met
ontzag uitgesproken: Whisper, Fortuin, Zipper, de iwee
Friezen Jarich en Richter, de huidige !evende le-
gendes La Paz, Morris en Luna. En ja, op zijn eigen
unieke manier, Dijcke. . . . . First Lady was een bijzondère
merrie van 25 jaar, voor wie in .l gB0 een eigen fonds
werd opgericht om haar een welverdiende oude dag te
bezorgen, in het opvanghuis voor oude paarden in
Soest. En naar Whisper werd zelfs een speciale prijs
vernoernd, de Whispertrofee, die werd uitgereikt bij de
dressuurwedstrijden. Hij vervulde de rol die Rajn nu
vervult: iedereen die bang was werd een poosle op
Whisper gezet. Maar uiteindelijk heeft iedereen natuur-
lijk zijn eigen favorieten. paarden waarvoor je elke
week weer richting manege rijdt, vaak vele jaren achter
elkaar.

Tot slot

Zonder manege geen ruitervereniging, daar begon ik mee. lk wil dan ook graag afsluiten met een woord van dankrichting Hans en Joke. Dankzij hen, Éun enthot]siasme, hun team van instiucteurs en medewerkers, de bijzonderepaarden die ze steeds weer weten aan te schaffen, zou de RVSW geen veerlig jaar bestaan hebben. Maar ook allebestuursleden van de RVSW, zowel uít het verleden als het huidige nestuur-onoer leiding van onze enthousiastevoorzitter Ingrid Groot, verdienen een woord van dank. Want dankziJ hun niet aflatende inspanningen is de RVSW alveertig jaar een zeer vitale, actieve vereniging van de beste manege van Den Haag en omstreken.
Op naar ons gouden jubileum!


