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90 jaar
Wemeldingse
Ringrijderijvereniging
‘Ons Genoegen’
Jubileumwedstrijd
4 juli 2009!

90 jaar ringrijderijvereniging Ons Genoegen in Weumelienge is een
felicitatie waard

Van harte en op naar de honderd in 2019! Het mag genoegzaam bekend zijn dat ik het ringrijden
een warm hart toedraag. Het is een mooie Zeeuwse traditie in de lokale samenleving die in ere
moet worden gehouden. Een volkssport die veel in zich heeft. Traditie, maar ook (breedte)sport,
gezelligheid en competitie-elementen. Het is bovendien een samenspel tussen mens en dier met
als ‘handicap’ de combinatie van snelheid, concentratie en rijvaardigheid zonder zadel. Voorwaar
geen sinecure voor oud en jong. Jong geleerd is oud gedaan en dat maakt mij bij het kijken wel
eens wat afgunstig op al die jeugdigen die de ringrijderij levendig en levend houden. In Weumelienge met de moeilijke
korte lans in de Dorpsstraat en de pollepel met bessenjenever, dan ter afsluiting de stoeltjesdans/rit op het weitje met
muzikale omlijsting door OKK Het hoort er allemaal bij en het totaal maakt het ook zo leuk. Een mooi, sportief, feestelijk
en ook gezellig jubileum toegewenst.
“Allez Hop” en succes!
Uw burgemeester,
S. Kramer

Trots!

Lang hoefde ik niet na te denken over de juiste titel voor dit voorwoord: Trots! Trots
mogen alle leden van Ons Genoegen zijn, dat we met elkaar het 90-jarig jubileum
kunnen vieren. En dat de vereniging, die qua ledenaantal hoogte- en dieptepunten
heeft gekend, er op dit moment gewoon staat! (Wat natuurlijk niet betekent dat er
geen plek is voor nieuwe leden.) Er zijn door de jaren veel dingen veranderd, maar
gelukkig zijn er ook oude tradities in ere gehouden. Ook daar mogen we trots op zijn. Tot slot ben ik trots dat ik
(als eerste vrouw) voorzitter mag zijn van deze vereniging. En ik wil dan ook via deze weg alle leden feliciteren met
dit jubileum. Ik hoop dat we nog heel veel jaren met heel veel plezier van deze folkloristische sport mogen
genieten.
Eveline Vos

Programma jubileumwedstrijd
Zaterdag 4 juli 2009
9.00 uur
10.00 uur
10.15 uur

16.00 uur
ca. 17.00 uur

Rondgang ringrijders door het dorp voorafgegaan
door Muziekvereniging OKK.
Vertrek vanaf Keizersweel, Hoogeweg 3.
Dorpsstraat: Opening van de jubileumwedstrijd
en Zeeuwse markt door burgemeester S. Kramer.
Gehele dag wedstrijd en markt met muzikale
omlijsting door OKK en andere musici, waaronder
om 14.30 uur een optreden van het jeugdorkest
van de Zeeuwse Muziekschool.
Trekking van de winnaars van de verloting.
Prijsuitreiking wedstrijd door Commissaris van de
Koningin, mevrouw K. Peijs.
Aansluitend het traditionele stoeltjesrijden te
paard op het weitje van Gijssel aan de
Wilhelminastraat onder begeleiding van OKK.

De opbrengst van een deel van de marktkramen komt mede ten goede van
de activiteiten van een groep Wemeldingers ten bate van het dorpje Pïr in
Roemenië. Verder verkoopt OKK ten bate van hun verenigingskas koffie, thee
en wafels bij de ringrijbaan.

Ons Genoegen zou het leuk vinden als Wemeldinge deze dag
vlagt: Wemeldingse, Zeeuwse of rood-wit-blauw

Colofon:
Deze uitgave is mede tot stand gekomen door
de adverterende sponsoren. Ons Genoegen
dankt hen van harte. Onze dank gaat
vanzelfsprekend ook uit naar grote en kleinere
trouwe sponsoren die ons jaarlijks steunen:
Loonbedrijf R. Nijssen, Yerseke
Kraanverhuur W. Nijssen
Lamb Weston Meijer
Rabobank Oosterschelde
Gebr. Kloosterman b.v.
Kadoshop Van Boven, Kruiningen
Vermeij – Wensink
CZAV
Café Restaurant ’t Anker, Yerseke
Bloemist Passie Flora
Han Overbeeke Diervoeders, Schore
De Dierenwinkel
Woninginrichting Pieterse
Bouwbedrijf Hoogesteger
Bouwbedrijf Hoondert en de Waard
Fixet Wemeldinge
M&M Hairdesign
Slagerij Mieras
Johaps
Spar Tax
A.P. Gijssel
Teksten: Pink Communicatie, Geertruidenberg.
Opmaak en drukwerk: Verhulst drukwerk en
reclame, Wemeldinge.
Fotografie: o.a. Ton Schulte, Wemeldinge.
Brongebruik: artikel dhr. G. Lepoeter.
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Als het op kwaliteit aankomt...

Het is tijd voor een bank
die het echt anders doet !!
Het is tijd voor de Rabobank.
500.51.064 Kapelle 1

20-08-2007 13:21:33

90 jaar ‘mee ’t korte stokje’
Het was hard werken op de boerenbedrijven in vroegere tijden. Zes
dagen per week, de zevende dag naar de kerk. Nauwelijks ruimte voor
ontspanning. Maar wél op die ene dag per jaar: de ringrijderswedstrijd.
Het dorp liep er voor uit. Meisjes langs de baan, jongens op Zeeuwse
trekpaarden, trotse boeren, sterke verhalen. Een eeuwenlange traditie
die in 1919 in Wemeldinge officieel werd gemaakt met de oprichting
van Ringrijderijvereniging ‘Ons Genoegen’. Nu, in een tijd waar paarden
al lang niet meer het werk verrichten, is de vereniging nog springlevend.
Zelfstandig, met jonge leden en een eigen folklore. Alle reden tot een
feestje. Maar niet zonder een terugblik. Want dat mág, als je 90 bent!
De wedstrijd
Cees van Oosten is met zijn 78 jaar het oudste lid (al 63 jaar!) van de vereniging. Hij
vertelt hoe de wedstrijd werkt. “Het is heel eenvoudig. Een wedstrijd duurt de hele
dag. Er rijden meestal rond de 15 rijders mee, allemaal zonder zadel. Wie de meeste
ringen steekt heeft de wedstrijd gewonnen. Als rijders gelijk eindigen wordt er
gekampt. Tussendoor is er een
afvalrace met als hoofdprijs
de pollepel. Na de wedstrijd is
er in Wemeldinge het stoeltjesrijden, een soort stoelendans met paarden. En wie
zijn paard het mooist heeft
versiert mag ook rekenen op
een prijs.”

In de jaren 70 verscheen
een opmerkelijk artikel
in de PZC: ‘Wielrenner
temt paard op hol te
Wemeldinge’. Wielrenner
Jaap Moelker was, toevallig met zijn racefiets,
aanwezig bij het ringrijden. Toen een paard op
hol sloeg en zijn berijder
afwierp, ging Jaap er
in een noodvaart op de
fiets achter aan te gaan.
‘Het bleek dat het stalen
ros sneller was dan het
ros van vlees en bloed,
zodat Jaap Moelker de
vluchteling snel wist in
te tomen’. Een echt heldenverhaal dat, zoals zo
vaak, door de held zelf
wordt ontkracht. “Dat
paard stond al lang al
stil tussen een groepje
mensen toen ik er aan
kwam” aldus Jaap,
“Niks inhalen, hij ging
zo mak als een lammetje
mee terug”.

Aandachtige jury
Zo is het en zo was het altijd al. Cees weet nog precies het
moment dat hij zelf begon. “In de oorlog lag het ringrijden
stil. Daarna wilde de vereniging weer een wedstrijd organiseren. Er waren weinig rijders en ik werd gevraagd mee te
doen. Ik vond het gelijk fantastisch en heb 18 jaar meegereden. Maar in 1964 kreeg ik een ongeluk en daarna heb ik
nooit meer paardgereden. Wel bleef ik lid van de vereniging
en in 1966 begon ik met het schrijven van de deelnemerslijst. Ik heb
geen jaar gemist, op elke lijst vanaf die tijd staat mijn handtekening. De
laatste 35 jaar zit ik ook op de jurywagen. De jury bepaalt of de gewonnen ring geldig is. Het paard moet namelijk drie galopsprongen voor én
na de ring maken. En een ring moet niet alleen worden gestoken, maar
ook aan het einde van de baan worden afgedragen. Het blijft geweldig
leuk om te doen. Al dat jonge spul dat
meedoet, daar blijf je zelf ook jong van.”
Mooie prijzen
De wedstrijd is niet veranderd. De locaties en de prijzen wel. Cees: “Vroeger
waren er mooie prijzen. Net na de oorlog twee nieuwe fietsbanden, dat was
heel wat. Zelf heb ik eens een 24-delig
servies gewonnen, ook niet niks. En er
waren ereprijzen, bijvoorbeeld van de
CZAV, Van der Have, De Molenaar en de
Rabobank. De troostprijs voor degene
met de minste ringen was de pollepel.”

Door de jaren heen waren er heel wat
verschillende locaties voor zowel het
ringrijden als het stoeltjesrijden: een
kersenboomgaard aan de Boenzeweg,
‘het bouwplan’ aan de Julianastraat,
het Dorpsplein en al heel lang de
Dorpsstraat. De meest bijzondere
locatie was wellicht wel Kruiningen.
In de jaren 30 viel het ringsteken
gelijktijdig met de Kruiningse markt.
Het verhaal is dat een Wemeldingse
burgemeester het ringsteken had
verboden, omdat het samenviel met
die Kruiningse markt. Daarop besloten de Wemeldingse ringrijders zich
niet zomaar opzij te laten zetten. In
colonne reden zij naar Kruiningen en
hielden dáár hun jaarwedstrijd. Het
samenvallen met de Kruiningse markt
is daarna nooit meer een probleem
geweest.

De pollepel
Tegenwoordig is die pollepel een heel ander soort prijs.
Henk van de Guchte (66 jaar) kan daarover meepraten.
“De houten pollepel is de hoofdprijs van de afvalrace.
Om en om steken de ringrijders de ring. Wie mist, valt af.
Ik heb er inmiddels 19. Niet zo heel gek, want ik ben al in
1963 begonnen, op mijn twintigste. Eerder mocht ik niet
van thuis, want die ringrijders, die zopen teveel. Ik ben
lid van deze vereniging, maar ook lid van de Zeeuwse
Ringrijdersvereniging. Dat is de overkoepelende organisatie van alle verenigingen, met uitzondering van dit zelfstandige Ons Genoegen. Bij de ZRV rijden we meerdere
wedstrijden en demonstraties per jaar, vandaar ook het grote aantal pollepels. Het gaat wel minder dan vroeger
hoor, op deze leeftijd ben je blij dat je mee kunt doen. Maar toch, ervaring en
goed zicht spelen mee en daardoor blijf ik kans houden om te winnen. Misschien dat de twintigste pollepel er nog eens komt.”
Van vader op zoon
De ringrijderij is vaak een familieaangelegenheid. De vader en zus van Cees van
Oosten reden mee. En ook bij Jaap Moelker (64 jaar) thuis was het ringrijden
populair. Jaap: “Mijn vader was heel wat jaren voorzitter van de vereniging en
na de vergadering kwamen ze vaak bij ons nog ‘koffie’ drinken. Daarbij kwamen nogal eens wat zaken voorbij die niet voor mijn achtjarige oren bestemd
waren, maar dat maakt het des te interessanter. Vroeger ging het nogal eens
om de strijd tussen de boeren onderling. Zij zetten hun beste paard in, die werd
bereden door een zoon of een knecht. Als die dan won, liep de boer een week
met een trotse kop door het dorp. Zelf reed ik mee vanaf mijn zestiende, maar
ik was nooit zo denderend goed. Ik heb het eens gepresteerd om op een hele
dag maar zes ringen bij elkaar te rijden. Vervolgens moest ik kampen met de
zoon van Adrie Schouwenaar en stak ik alle zes de ringen achter elkaar. Tegen-

woordig ben ik ringoppasser. Ik sta bij de ring en hang die klaar voor de
rijder. Je zoekt oogcontact met de rijder en de rijder geeft, vaak met de lans,
aan of de ring nog wat naar links of rechts moet. Ik doe het met veel plezier
en ben blij dat het nog bestaat. Want in de jaren 70 heeft de vereniging het
best moeilijk gehad. Als Adrie Schouwenaar toen de boel niet bij elkaar had
gehouden, was de vereniging er niet meer geweest.”
Moeilijke tijden
Net voordat Adrie Schouwenaar in 1966 secretaris werd van de vereniging
begonnen er moeilijke tijden. Halverwege de jaren 60 was de vereniging met
20 leden aan de kleine kant. Maar het grootste probleem was het gebrek
aan paarden in het dorp. In 1969, het jaar van het vijftigjarig jubileum, verwachtte iedereen dat de vereniging ter ziele zou gaan. Adrie Schouwenaar
bleef rustig en hield de club met tomeloze inzet en optimisme bij elkaar. Ook
toen in de jaren 70 de paarden voor de wedstrijd elders gehuurd moesten
worden. Zelf bleef hij bescheiden, ook nu nog. Adrie Schouwenaar: “Je hebt
liefde voor de
sport en dan zet
je je daar voor in. Als secretaris zorg je voor de vergunningen, hou je het archief bij, de uitslagen, de ledenlijst.
Je vormt zo’n beetje de verbindende schakel binnen de
vereniging. Ik heb best een rol gespeeld, maar er zijn
natuurlijk veel meer mensen die zich hebben ingezet
voor het voortbestaan van de vereniging. Mannen als
Bram op ’t Hof, Leo Wabeke, Simon de Vos en Wim op ‘t
Hof hebben de jaren door veel betekend voor de Wemeldingse ringrijderij. En niet te vergeten waren er de
‘thuisfronten’ die in allerlei zaken meehielpen.”

Van vader op dochter!
Ook voor Adrie is de sport een echt familiegebeuren: “Ik ben er in 1953 mee
begonnen, het jaar waarin ik 16 werd. Het was echt een dag van ontspanning. Een geweldige sfeer en als je wint ben je een dag gelukkig hoor. Ik heb
het twee keer mogen meemaken. Het was toen echt een mannenbolwerk, nu
doen er gelukkig veel vrouwen mee. De eerste was de zus van Cees van Oosten, Annie. Ergens in de jaren 50, denk ik. Mijn dochter heeft ook meegereden.
Dat was de mooiste tijd, toen ik samen met mijn zoon en dochter reed. Nu
rijdt mijn kleindochter Mariëlla mee en zo blijft de traditie in stand.”
Nog een traditie
Het witte tenue met de oranje sjerp, de oranje leiderstrui, de pollepel, allemaal
belangrijke tradities. Maar de meest kenmerkende voor de vereniging is het
rijden met de korte lans van 50 cm. Ons Genoegen is de enige vereniging
waar dat nog gebeurt. Adrie Schouwenaar: “De korte lans is moeilijker. Bij het
rijden met de lange lans worden er wel eens 30 ringen in 30 beurten gehaald,
dat kom je bij de korte lans niet tegen. Je houding is ook anders. Bij een lange
lans lig je schuin voorover, bij de korte lans zit je vrijwel rechtop. We noemen het hier daarom ook eigenlijk geen
ringrijden, maar ringsteken. Je moet de lans echt in de ring steken.”
Liefde voor paarden
Elke ringrijder van Ons Genoegen heeft het over de korte lans. Maar elke ringrijder heeft het ook over de liefde
voor de paarden. Jaap Moelker: “Ik ben begonnen in de tijd dat ik veel met paarden werkte, die liefde voor paarden blijft. Dat speelt zeker mee bij het ringrijden.” Ringrijder
Rinus Mol bevestigt dat: “Sinds de tijd dat ik op Wemeldinge
woonde ben ik lid van de vereniging en rijd ik mee. Ik heb
het altijd geweldig leuk gevonden om te doen. Ook vanwege
de band met een paard. Dat kun je niet uitleggen, het klikt
gewoon. En ze zijn prachtig om te zien.”

Yerseke doet mee
Wie ook graag kijkt naar de paarden is Fred Hout (47),
eigenaar van horecagelegenheid ’t Anker. Tijdens de
wedstrijd in Yerseke zit zijn terras vol, maar hij houdt
de wedstrijd goed in de gaten. “Samen met Rinus Mol
heb ik met de gemeente geregeld dat het ringrijden ook
naar Yerseke kwam. Het ringrijden is een leuke aanvulling op de jaarmarkt en het trekt mensen.” Rinus Mol:
“Voorheen werd er in Yerseke alleen gereden tijdens de
Mosseldagen, als demonstratie. Sinds 2003 is er ook een
wedstrijd. Ik ben blij dat ik daar een steentje aan bij heb
kunnen dragen. Zo zie je maar, de vereniging staat ook na 90 jaar niet stil.”
Voor iedereen, ook in de toekomst
Het is wel duidelijk, ringrijden is een sport voor iedereen. Oók als je niet meerijdt. Fred Hout: “Sinds het hier een
jaar of 6 geleden begon, ben ik lid geworden van de vereniging. Ik rij zelf niet, maar ik voel me sterk bij de vereniging betrokken. We vergaderen een paar keer per jaar en ik help mee met het vinden van sponsorgelden. Vorig
jaar hebben we daar een mooie muziekinstallatie van kunnen kopen. Waarom ik het zo leuk vind? Tja, het hééft
gewoon iets. Het is een sport voor jong en oud, waar veel mensen plezier aan beleven. Je ziet veel kinderen kijken,
dat zegt toch al heel wat. Deze sport heeft gewoon toekomst. En de vereniging ook!”

De jeugd ‘mee ’un kort stokje’
De voorbereidingen voor de eerste jubileumwedstrijd
zijn in volle gang. 22 mei 2009, het is een prachtige,
zonnige dag in Yerseke en de jaarmarkt trekt volop
bezoekers. Ondertussen zijn ringrijders en andere
leden van Ons Genoegen bezig met het uitzetten van
de wedstrijdbaan. Het is de dag na Hemelvaart en de
schooljeugd is vrij. Er staat dan ook heel wat ‘jong
spul’ te wachten op de wedstrijd.
In het publiek staan drie meiden vol belangstelling te kijken. Yvonne Meeuwsen (9), Marilyn Meeuwsen (11) en
Lisanne van der Hart (9). Ze zijn enthousiast: “We komen wel vaker hoor. Het is leuk om te zien en de paarden zijn
mooi. En we willen graag weten wie er wint!” Zover is het nog niet. De laatste palen worden gezet in de pvc-buizen die de gemeente in het Kerkplein heeft geplaatst. Het zand op de 36 meter lange baan ligt er en de ringbus
hangt klaar. De jury zit op de jurywagen en heeft de lijst met 16 deelnemers voor zich. Terwijl de laatste hand aan
het parcours wordt gelegd, vullen de boxen aan het einde van
de baan zich met de wedstrijdpaarden. Ter gelegenheid van het
jubileum zijn heel wat leden
van de vereniging gehuld in
ouderwetse boerenklederdracht.
Dat is niet het enige wat
opvalt als de ringrijders om
beurten met hun paard de
baan verkennen. Er doen veel
jongeren mee! En vooral: veel
jonge vrouwen. Helemaal

toevallig is dat niet. Coby de Oude (25), Antoinette Vermast (17) en Cora van
Wijngaarden (18) leggen het uit: “We zijn paardenliefhebbers en veel van ons
werken bij of hebben een paard in de stal van Henk van de Guchte. Door de
ringrijdersbaan daar word je automatisch met de sport besmet. Bovendien is dit
een ontzettend gezellige club en daar draait het om. Niet om de prijzen, niet om
het winnen, maar om de sfeer. En je bent de hele dag met je paard bezig.”
Als de wedstrijd, na de aankondiging van de omroeper, begint, blijkt hoe intensief de rijders met hun paarden bezig zijn. Aan elke kant van de baan staat een evenredig aantal rijders. Om de beurt vertrekt er vanaf ieder zijde een
rijder op zijn ongezadeld paard. Aanzetten, in galop, met de lans in de hand proberen de ring te steken, galop drie
sprongen vasthouden en dan weer afremmen. Het lijkt bijna niet te doen op zo’n korte baan. Vooral niet als het
om de grote trekpaarden gaat. Maar ze zijn eleganter dan je denkt en dat maakt het rijden een prachtig schouwspel. De concentratie, soms zelfs verbetenheid, van de rijder in combinatie met de kracht en allure van het paard.
Geweldig.
Het gaat snel, de rustpauzes zijn kort. Dat moet wel, want in totaal steken de ringrijders deze wedstrijd elk 20
beurten. Degene die de meeste ringen binnenhaalt heeft gewonnen. Vandaag heeft ze haar dag niet, maar Claudia van de Berge (25) is al een aantal keren met de dagprijs aan de haal gegaan. “Ik rij al
zo’n vijf jaar en het gaat best goed. Hoe dat komt weet ik niet, het heeft misschien met
concentratie te maken en soms gewoon met geluk. Het is leuk als je wint hoor, maar daar
draait het niet om. Het gaat om de gezelligheid
en mijn paard beleeft er veel plezier aan. Die wil
echt graag, dat kun je merken. We doen ons best
om de paarden er op en top te laten uitzien. Met
bloemen en felle vlechten in de manen. Dat geeft
nog iets extra feestelijks.”
Feestelijk is ook de kamp om de pollepel. Duidelijk een hoogtepunt waar het publiek op heeft

gewacht. Rond vier uur is het zover. Al in de eerste ronde steekt
meer dan de helft van de rijders naast de ring. Na de tweede
ronde blijven er maar drie rijders over. Zijn twee voorgangers
missen in de derde ronde en dus wint Jasper van der Maas (16)
met een luide overwinningskreet de pollepel. Voor de eerste keer
in zijn nog korte ringrijdersloopbaan. Jasper: “Ik ging altijd mee
als paardenoppasser met Simon de Vos en genoot enorm van het
ringrijden. Vorig jaar heb ik zelf een Belg gekocht, sindsdien rij ik
mee. Het is de eerste keer dat ik win en dat is toch wel super!”
Onder het ‘lang zal hij leven’ wordt Jasper drie keer gejonast door de andere ringrijders en dan krijgt hij van Adrie
Schouwenaar de pollepel. Die gelijk wordt ingezet voor het traditionele schenken van bessenjenever aan de andere
ringrijders.
Na dit klein feestje wordt de wedstrijd vervolgd. De koploper van de dag, Ronald Wisse,
is ook in het tweede deel van de dagwedstrijd de sterkste. Hij wint de dagprijs en ook hij
wordt traditioneel gejonast. Het is dan al rond half zeven, maar een groot deel van het publiek is er nog om de winnaar de nodige eer te bewijzen.
En dan is de wedstrijd voorbij. Maar de
dag nog niet. De ringrijders verzorgen
hun paard en bouwen de wedstrijdbaan
af. Na een kleine opfrisbeurt thuis keert
iedereen terug naar de plaats van de
wedstrijd. Nou ja, vlakbij dan toch. In café
’t Anker wordt nog flink nagepraat én
nagetafeld. Oud en jong bij elkaar. Als je
goed kijkt zelfs wat meer jong dan oud.
Als dat geen toekomst heeft…

Audio – Consult
Huib Meeuwsen
Bonzijweg 19a
4424 AN Wemeldinge
0113-622615
www.audio-consult.nl
werkplaatsverkoop op afspraak.

Verhuurt, Verkoopt en Installeert:
Licht en geluidsinstallaties.
Bovendien verkopen wij ook allerlei
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Ringrijderijvereniging ‘Ons Genoegen’ in feiten en cijfers
Oprichting vereniging

1919

Aantal huidige leden

55

Aantal rijdende leden

ca. 20

Minimum leeftijd	sinds 2009 vanaf het jaar waarin je 14 wordt, daarvoor vanaf het jaar waarin je 16 werd
Aantal wedstrijden per jaar	jarenlang slechts één, de middag van de “Kruse mart”, eind juni, momenteel: drie
(Yerseke, Wemeldinge 1e zaterdag juli en Wemeldinge(n)dag)
Belangrijkste kenmerk

de korte lans

Lengte van de lans

50 cm, waarvan 30 cm voor het handvat

Diameter van de ring

38 mm, bij het kampen wordt dit indien nodig verkleind naar 32, 26, 20, 14 en 10 mm

Plaats van de ring	halverwege de baan in een ijzeren bus. De bus hangt aan een touw tussen twee palen (de ‘poengers’)
Afstand tussen ring en
bodem baan

2,2 meter , vroeger hing de ring aan een katrol en kon op gewenste hoogte worden
ingesteld

Afmetingen van de baan	36 meter lang en 1 meter breed, afgezet met palen waarlangs een touw is gespannen op 1,2 meter hoogte.
Vroegere baan was ca. 2 meter breed en had rechte ijzeren palen
Wedstrijden

-

dagtotaal
pollepelkamp
stoeltjesrijden (Wemeldinge)
mooist versierde paard (Wemeldinge)

Wedstrijdeisen

-	de ring moet worden gestoken én afgegeven aan het einde van de baan aan de ringloper
- het paard moet drie galopsprongen voor én na de ring maken
- de ringrijder zit zonder zadel te paard

De winnaar

van zowel de dagwedstrijd als de pollepel wordt door de andere rijders drie maal gejonast

Tenue	traditioneel wit met een oranje sjerp, de leider in de wedstrijd draagt de oranje trui
vroeger reed iedereen gewoon in eigen kleding
Muzikale begeleiding

al sinds jaar en dag, onmisbaar: OKK

Wetenswaardigheid

‘slinteren’ is het woord voor het mooi invlechten van de manen van het paard

Opmerkelijk	‘Ons Genoegen’ is één van de weinige zelfstandige plaatselijke ringrijverenigingen. Bijna alle andere
verenigingen zijn aangesloten bij de ZRV (Zeeuwse Ringrijders Vereniging)

