Nieuws 2018
2 maart 2018 - Toekomst visie.
Tijdens de goed bezochte voorjaarsleden vergadering werd er een presentatie verzorgt door
Stephanie Welschen over een eventuele toekomstvisie voor onze club. De Kiddie Karwats Club. Dit
was een zeer boeiende presentatie die zeer aandachtig door de leden werd gevolgd en wat alle leden
veel stof gaf tot nadenken over de toekomst van RV "de Karwats". Afgesproken is om hierover op
een later tijdstip nogmaals met elkaar van gedachten te wisselen.

Tevens zijn op de voorjaarsleden vergadering een 5-tal leden geëerd met het behalen van het 25jarig, 50-jarig en 60-jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Ellen Smeets is 25 jaar lid. (helaas wegens ziekte niet op de foto).
Thijs Joosten, Jan Lenders en Jeu Smeets zijn allen 50 jaar lid.
Jeu van Enckevort is 60 jaar lid.
Namens bestuur en leden van de Karwats feliciteren wij alle jubilarissen.

7 maart 2018 - oefentraining in ECdP
Donderdag 7 maart is er door de activiteitencommissie van RV "de Karwats" een springtraining
georganiseerd in Equestrian Centre de Peelbergen.
Een geweldig succes, mede door de grote deelname van onze lesruiters, maar vooral door het
enthousiasme wat de leden lieten zien. Bekijk hieronder maar eens de film van ons jongste lid Abby.
Met haar 4 jaar doet ze niet onder voor de rest.
https://youtu.be/LYB9vBOWdnE
Hieronder de deelnemers van groep 1 en 2 en enkele sfeer foto's van de 2e groep. Klik op de foto
voor een vergroting.

15 maart 2018 – Gérard Mertens 100 jaar
Vandaag, 15 maart 2018 is ons oudste lid 100 jaar geworden.
Namens alle leden van RV "de Karwats" wensen wij U een hele
fijne verjaardag toe.
Uiteraard is Dhr. Mertens ook gefeliciteerd met zijn
verjaardag.door ons jongste lid Abby Wollleswinkel. Met een
leeftijdsverschil van 96 jaar kun je dus gerust concluderen dat RV
"de Karwats" een vereniging is voor alle leeftijden.
Tevens staat er vandaag een groot artikel in de Limburger. Jullie
kunnen dit bericht hieronder lezen.

Oudste lid van RV “de Karwats” 100 jaar

(foto Lé Giesen) Gérard (Sjraar) Mertens wordt donderdag 100. In die honderd jaar was de
HoutBlerickenaar naar eigen zeggen katholiek, boer en bestuurder. In een levendig gesprek blikt hij
terug op het platteland, het verzet, politiek en zijn familie. Tot vier keer toe werd hij gevraagd
minister te worden, maar hij weigerde. „Zelfkennis is heel belangrijk.”
Een wijze les van een bijna honderdjarige. "Je moet jezelf beschermen tegen de gedachte dat je niet
te missen bent”, spreekt Gérard Mertens, die donderdag zijn eeuwfeest viert. Toch leek het er in die
honderd jaar meer dan eens op dat Mertens daadwerkelijk niet te missen was, want de lijst van de
door hem beklede functies is haast oneindig. "Ik verwonder me er nog steeds over dat ik voor al die
zaken ben gevraagd.”
Dood vader Cruciaal in zijn leven is de vroege dood van zijn vader. "Ik was negentien jaar en de
oudste in het gezin. Ik heb toen alles laten vallen om het boerenbedrijf voort te zetten. We hadden
een mooi bedrijf met melkvee, fruit en asperges", vertelt Mertens.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet en hielp hij onderduikers. Na de oorlog werd hij
gevraagd voor de tijdelijke gemeenteraad van Venlo. "Waarom weet ik eigenlijk niet, ik was pas 27
jaar. Misschien omdat ik in het verzet had gezeten, of vóór de oorlog voorzitter van de vereniging
voor jonge boeren was geweest. Voorlichting wat een raadslid moest doen, kreeg ik niet. Ik heb
volgens mij in mijn raadsperiode meer geluisterd dan gesproken. Maar ik hield er wel veel contacten
aan over."
Bestuurder Spreken deed hij als bestuurder van landbouworganisaties, zoals de LLTB. Hij maakte er
naam mee en kreeg een overvolle agenda, waardoor hij in 1948 de gemeenteraad moest verlaten.
Als voorzitter van de landelijke Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond behoorde hij tot de
invloedrijkste landbouwbestuurders van het land en was hij vaste gast in Den Haag.
"Steeds wanneer er iets nieuws op mijn pad kwam, was ik verbaasd en een beetje bang. Over wat er
nu weer op me afkwam, of die nieuwe taak me goed af zou gaan en of ik mijn bedrijf niet zou
verwaarlozen", zegt Mertens. "Ja, mijn bedrijf heb ik nog lang aangehouden. De kans was natuurlijk
aanwezig dat ze op een dag zouden zeggen ‘we hebben genoeg van je gezien, adieu’. Dan zou ik niets
meer hebben.”

Minister Uiteindelijk werd hij bankbestuurder en Eerste Kamerlid maar nooit minister van Landbouw.
Al werd hij daar wel vier keer voor gevraagd. De laatste keer in 1980. "Eigenlijk past het niet om
daarover te spreken, maar goed het is nu eenmaal een bekend gegeven", zegt Mertens. "Premier
Dries van Agt vroeg me in 1980 minister te worden, de kroon op mijn werk noemde hij het. Ik was
toen net weg uit de Eerste Kamer, had afscheid genomen van de politiek en had het veel te leuk bij
de Rabobank. En ik twijfelde of die functie bij me zou passen. Ik ben namelijk niet zo’n politiek dier
en zelfkennis is belangrijk. Bovendien zag mijn vrouw het ministerschap ook nooit zitten, ze was heel
nuchter en duidelijk: die rol paste niet bij mij. Ze heeft me altijd gesteund in wat ik deed en ik heb
altijd alles met haar besproken."
Zorgappartement Het thuisfront is voor hem altijd het belangrijkst geweest. "Hoe belangrijk de
functies ook mochten zijn, in het weekeinde wilde ik er voor mijn kinderen zijn. Vakanties vierden we
met het hele gezin." Acht jaar geleden overleed zijn echtgenote. "Dat was zwaar. Daar kwam bij dat
ik niet de handigste ben in huis, dus kwam al snel een zorgappartement in beeld. Ik ging een aantal
keren kijken, bij ieder bezoek kreeg ik steeds meer tegenzin. Op de dag van de verhuizing stond ik in
mijn nieuwe woning met uitzicht op Blerick en de Maas. Toen wist ik het zeker. Ik liet mijn bed
afbreken en ging weer terug naar mijn eigen huis. Met een beetje hulp red ik het hier prima."
Iedere dag leest hij drie kranten, en hij kan niet zonder zijn iPad in de zoektocht naar meer
achtergronden bij wat hij leest. "Ik heb vorig jaar besloten mijn rijbewijs niet te verlengen, het
wandelen door de bossen gaat niet meer, daarvoor heb ik nu een golfkarretje."
Gezegend Vervelen is er niet bij. "Er staan nog altijd boeken in mijn kast waar ik niet aan toekom. Ik
ben een gezegend mens. Heb nog volop contacten, al is het wel vreemd dat er geen leeftijdsgenoten
meer zijn. Als het gaat over vroeger is er niemand meer die ik om details kan vragen, ik ben zelf
vroeger geworden. Maar oud worden is geen straf als je redelijk gezond blijft. Dat geluk heb ik. Ik ben
er op deze manier nog graag bij."
(uit de Limburger 15 maart 2018)

31 maart 2018 - Diploma rijden
Vandaag zijn onze jeugdruiters, Teun, Ella, Pippi, Sjuulke en Abby allen geslaagd voor het
veulendiploma. Dit werd georganiseerd door de KNHS Regio Limburg in manege de Vosberg in
Panningen. Wij feliciteren alle ruiters met het behaalde diploma.

16 maart 2018 - Demo jeugdleden
Op maandag 16 april hebben Leandram Theunissen en Belinda Francken samen met Ella
Wolleswinnkel en Pippi Reijnen een demonstratie gegeven in Equestrian Centre de Peelbergen wat je
allemaal met een paard en/of pony kunt doen.
Belinda gaf een kleine demonstratie dressuur met als afsluiting een kür op muziek. Leandra gaf een
demonstratie vrijheidsdressuur, waarna Ella en Pippi lieten zien wat zij zoal kunnen met hun pony's.
De kür en de demonstraties van Leandra, Ella en Pippe staan allemaal op ons YouTube kanaal en
kunnen jullie hieronder bekijken.
https://youtu.be/eL8ohj7Uafw
https://youtu.be/Pfj3QyJ2hP4
https://youtu.be/HxnMDoSeaR8

4 augustus 2018 - Jop Keunen Limburgs Kampioen
Vandaag, 4 augustus, is Jop Keunen in Lottum Limburgs Kampioen geworden bij het springen klasse
pony's DL.
Jop, namens iedereen van "de Karwats" van Harte Gefeliciteerd.

25 augustus 2018 - Clubkampioenschappen
Vandaag zijn de clubkampioenschappen verreden van RV "de Karwats" Blerick. Ondanks dat er veel
regen voorspeld was zijn de kampioenschappen verreden onder een stralend zonnetje met af en toe
wat bewolking. De opkomst was prima en het aantal toeschouwers was zelf behoorlijk te noemen.
Er werd zoals verwacht met veel enthousiasme en toewijding gereden door de verschillende ruiters
en amazones en na een zeer spannende maar vooral sportieve wedstrijddag werden Teun

Verbruggen

en Veronique Coenen clubkampioen 2018 bij respectievelijk de pony's en de paarden.

Het zeer spannende teamspringen werd gewonnen door Francis en Erik.
We feliciteren bij deze alle kampioenen van 2018.
Hieronder staan de complete uitslagen vermeld.

31 augustus 2018 - Flyer wedstrijden
We hebben besloten om dit jaar geen flyer te laten drukken maar om een promotiefilm te maken en
deze op vele schermen en natuurlijk de eigen website te laten zien.
Hieronder kun je het filmpje zien welke in verschillende bedrijven op de beeldschermen te zien is van
1 september t/m 31 oktober 2018.
https://youtu.be/IqRKGUHa098

