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Beste Vriend van CH Mierlo,
Nog even en u kunt weer genieten van vier dagen topsport tijdens 
Concours Hippique Mierlo van 23 t/m 26 april 2020. En dit jaar belooft 
het een bijzonder evenement te worden; wij vieren dan samen met u 
het 50-jarig jubileum. Een gebeurtenis die we niet zomaar voorbij laten 
gaan, we geven het alle aandacht. Hoe wij dat gaan doen, dat hoort u 
binnenkort. Maar voor het zover is, nodigen wij u graag uit op 20 maart 
2020 voor een leerrijke middag vol van Vriendschap, gezelligheid en 
innovatieve wetenswaardigheden. 

Wat gaan we doen?
Samen met Cor van de Ven, oprichter van Vencomatic Group,  
ontvangen wij u om 11.30 uur bij Vencomatic Group te Eersel voor een 
interessante presentatie en rondleiding. Cor en Han hebben twee 
jaar geleden het bedrijf over gedragen aan hun vijf kinderen, wat 
vandaag de dag zeer uniek is en belangrijk voor de continuiteit van het 
familie bedrijf. De Vencomatic Group is gespecialiseerd in technische 
oplossingen in de pluimvee sector. Veelal integrale oplossingen welke 
soms turnkey uitgevoerd worden. Meer dan 90% is export en de Group 
is in meer als 60 landen actief. De samenwerking met NGO’s, zoals de 
dierenbescherming en milieu organisaties, maakt Vencomatic uniek. 

Om 14.00 uur vertrekken we gezamenlijk met een touringcar naar 
Dinteloord waar we om 15.00 uur verwelkomd worden door Eric 
Berkhof, eigenaar van De Margaretha Hoeve, een professioneel 
paardenbedrijf dat aan de top staat in de Nederlandse paardensport. 
Op de Margaretha Hoeve wordt de paardenfokkerij, sport en handel 
optimaal met elkaar gecombineerd. En dat is niet alleen de in- 
en verkoop van paarden, maar ook de samenwerking tussen de 
Margaretha Hoeve en het autobedrijf: De Van Mossel Automotive 
Groep. Bij de Margaretha Hoeve wacht ons een presentatie van het 
bedrijf, een clinic en een rondleiding over het prachtige terrein en  de 
stallen. Om ± 17.30 uur verrassen wij u met een heerlijk buffet. 

Aan alle leuke dingen komt een eind en dat betekent dat wij om 
19.00 uur de bus instappen voor de rit terug naar uw auto op het 
parkeerterrein van de Vencomatic Group.

Wij vragen u om u voor 12 maart 2020 aan te melden voor deze 
Vriendendag via info@chmierlo.nl. Tot ziens op 20 maart.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Santvoort
voorzitter CH Mierlo

Programma

11.30 uur     Welkom bij 

       Vencomatic Group

       Meerheide 200, Eersel

12.00 uur    Start programma

       Presentatie, rondleiding.

       Lunch.

14.00 uur    Vertrek per touringcar

       naar De Margaretha Hoeve
       Stoofdijk 66, Dinteloord

15.00 uur    Aankomst 
       De Margaretha Hoeve
       Presentatie, rondleiding
       en clinic.
       Buffet.

19.00 uur   Vertrek per touringcar.

20.00 uur   Aankomst in Eersel.

Een middag lang over innovatie in de 
pluimveesector en paardenhouderij

Dan
  maar
 zo!

CH Mierlo Journaal 2020



  “Het is
           niet
    anders”

Dirk van Santvoort



Het was op de eerste dinsdagavond in maart 
dat het voltallige bestuur van CH Mierlo zoals 
gebruikelijk bijeen was, aan de bestuurstafel in 
de keuken van Mariël en Eric van der Vleuten. 
Het coronavirus was maar net in Nederland en 
de regering had nog geen echte maatregelen 
afgekondigd. Wel waren die, in het bijzonder 
de regels betreffende het organiseren van 
evenementen en kijkend naar de ontwikkelingen 
in andere landen, te voorzien en te verwachten. 
Het bestuur stond voor de zwaarste beslissing in 
zijn bestaan, namelijk het wel of niet door laten 
gaan van het 50-jarig Concours Hippique. De 
beslissing hing als een zwaard van Damocles 
boven de tafel; de volgende dag dienden de eerste 
toezeggingen en betalingen voor het plaatsen van 
de accommodatie gedaan te worden. Daarna was 
er zonder veel kosten te kunnen maken, geen weg 
meer terug. Nu doorzetten met toch een eventuele 
afgelasting van evenementen door het kabinet, 
zou grote financiële consequenties hebben, die de 
continuïteit van het evenement in de komende jaren 
zou stremmen.
Met de wijsheid van tien bestuursleden werd met 
veel tegenzin besloten om te stoppen. Achteraf 
bezien –een week later kwam de maatregel dat 
er geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen 
georganiseerd mochten worden en inmiddels 
weten we dat er geen enkel evenement mag 
plaatsvinden– was dit het enige juiste besluit dat we 
konden nemen. Het leverde ons veel instemming en 
complimenten, met reacties als ‘moedig en dapper 
besluit’. 

Het is nu 23 april en het concoursterrein ligt er 
prachtig bij. De weersomstandigheden zijn om van 
te dromen. De bestuursleden, de vele vrijwilligers, de 
officials, de amazones en ruiters werken als zoveel 
Nederlanders thuis. Toch willen we er even zijn. Heel 
even ons gezicht laten zien. Vandaar deze uitgave. 
In de hoop dat wij in 2021 allemaal gezond en wel, 
samen met u, aanwezig kunnen zijn tijdens het 
50-jarig jubileum van Concours Hippique Mierlo met 
vier prachtige NK’s Springen.

Dirk van Santvoort
Voorzitter Concours Hippique MIerlo

Yoni en Dirk van Santvoort



“we draaien
        gewoon
    door”

Anton van Limpt van Bestronics



Een ondernemer die al een aantal jaren aanwezig is 
bij CH Mierlo is Anton van Limpt van Bestronics B.V. 
uit Best. Anton is een echte paardenman. En al is hij 
op dit moment actief in voornamelijk de fokkerij van 
dressuurpaarden -zijn vrouw is amazone- zijn hart 
ligt echter als oud-springruiter ook nog altijd bij de 
springsport. Het is één van de redenen waarom wij 
hem en zijn broer vier dagen lang in Mierlo kunnen 
tegenkomen. Maar daarvoor moeten we wachten 
op het concours in 2021. 

Terwijl het coronavirus ronddwaalt, is het op 
dit moment een hectische tijd voor Anton. De 
werkzaamheden in het bedrijf lopen voorlopig 
door, de productielijnen worden volledig benut. 
Maar het is het management eromheen dat alle 
aandacht vraagt. “Het is de organisatie dat mensen 
afstand van elkaar houden, het naleven van de 
RIVM-regels tot het op tijd wegsturen van mensen 
die verkouden dreigen te worden. Iets anders wat 
voor ons speelt, is het transport van goederen dat 
wereldwijd enigszins lam ligt. Door het niet vliegen 
van passagiersvliegtuigen waarmee goederen 
worden vervoerd is er een groot capaciteitstekort. 
De planningen lopen daardoor wat uit de pas. Maar 
dit alles is op dit moment een luxeprobleem.” 
Voor de paardenman hakt de crisis wat sterker in 
het leven: “Het rijden en het omgaan met paarden 
ligt geheel stil. Mijn vrouw heeft daar veel moeite 
mee. Ze kan nu niet rijden, omdat de locatie 
waar de paarden staan door de RIVM-regels niet 
toegankelijk is. De handel in paarden is ook slecht, 
alhoewel misschien de online EDS-veiling wat doet, 
daar heb ik ook een paard zitten. Maar een online 
veiling is niet te vergelijken met een zaal waar 
iedereen tegen elkaar opbiedt. Misschien moeten we 
een veer laten.”

Anton is zelf ooit springruiter geweest op nationaal 
niveau, 130 m. en 1.40 m., op grote concoursen. Het 
is naast, zoals hij het noemt ‘de zachte dwang’ van 
de bestuursleden van CHM, Dirk van Santvoort en 
Gerbert Boeijen, die met hem het bestuur van Sell-
Veulenveiling vormen, de liefde voor de springsport 
die hem heeft doen besluiten om sponsor van CH 
Mierlo te worden. “Maar let wel, het is niet alleen 
emotie waarom we sponsoren. Het levert ons 
ook marketingtechnisch veel op. We doen er zelf 
namelijk ook veel mee, zowel in communicatie, de 
social media als ook in de nieuwsbrieven en het 
uitnodigen van klanten tijdens de evenementen.”

“Onlangs hebben we een mooie hindernis laten 
bouwen. Wat we doen valt op en onze klanten 
waarderen het. Veel mensen hebben toch 
wel affiniteit met paarden. Maar de ‘return on 
investment’ is moeilijk te meten. CH Mierlo is voor 
mij een leuk en ongedwongen concours. Wat mij 
opvalt is dat de springruiters zich hier echt thuis 
voelen en in een ongedwongen sfeer met elkaar 
en de bezoekers, de paardensportliefhebbers, 
optrekken. Als ik het wegzet tegen veel andere 
concoursen, dan gaat het daar vaak zakelijker. 
Veel gericht op de business, maar minder affiniteit 
met de paarden en de sport. In Mierlo kom je veel 
ondernemers uit de regio tegen die echt betrokken 
zijn bij de sport en zelf paardenmensen zijn, dat 
klikt”

Het feit dat CH Mierlo dit jaar geen doorgang 
heeft, vindt Anton teleurstellend. “Ik heb gemengde 
gevoelens. De Dutch Masters ging al niet door, daar 
deden we ook al veel qua sponsoring. En dan nu 
Mierlo dat wegvalt. Marketingtechnisch is dat zonde. 
Maar ook persoonlijk vind ik het bijzonder jammer, 
het is toch een ontmoetingsplaats van bekenden 
en ondernemers. Het is gewoon heel jammer, maar 
begrijpelijk. Ik heb Dirk van Santvoort wel laten 
weten, dat ik het heel juist en vooral dapper vind dat 
het bestuur de beslissing om dit jaar geen concours 
te organiseren op tijd genomen heeft.”

Voor Anton is het bovendien extra spijtig dat CH 
Mierlo niet doorgaat. Juist dit jaar is als sponsor de 
naam Bestronics verbonden aan de BestronicsCup. 
Het toernooi voor ponyruiters op D-M/Z-niveau. In 
2019 werd dit toernooi, met een finale in de pauze 
van het NK Senioren op de zondagmiddag –een 
enorme belevenis voor de deelnemers– voor 
het eerst georganiseerd. “Ik ben dat gaan doen, 
omdat ik het ook marketingtechnisch een mooie 
ontwikkeling vind. De affiniteit met pony’s is bij 
mijn cliënten breed aanwezig. Vaak hebben ze een 
zoon of dochter die op een pony rijdt. Daarbij is het 
een mooi evenement, goed getimed zo tijdens het 
NK Senioren. Ten slotte zitten wij met ons bedrijf in 
een innovatieve markt en werken met veel jonge 
mensen. Wij focussen met het bedrijf op de jeugd, 
bijvoorbeeld omdat zij straks voor ons de slimme 
toeleverancier van informatica worden.”

Anton had het hotel in Mierlo reeds geboekt, hij 
wilde dit jaar ook bij het jubileumfeest op de 
vrijdagavond zijn. “Dit jaar helaas niet, maar, 
volgend jaar zijn we er zeker weer bij.”



“De mooiste
   herinnering
 is het
kampioenschap  
  van Maikel

Eric van der Vleuten



Eric van der Vleuten heeft het tijdens het concours 
niet eenvoudig, met de dubbelrol die hij heeft. 
Enerzijds moet hij zich volledig concentreren op de 
wedstrijden en anderzijds heeft hij als bestuurslid 
van CH Mierlo een functie die veel van zijn aandacht 
vraagt.
Toch is het te combineren: “We hebben natuurlijk 
een goed bestuur en een grote groep vrijwilligers. 
Allemaal mensen met een eigen taak, dus dat loopt 
wel. Alleen, je houdt onbewust alles in de gaten om 
te bezien of dat ook echt zo gaat. Normaal als ik 
op concours ga, dan kan ik mij 100% concentreren 
op de sport. Nu kijk je of alles wel goed verloopt 
en of het terrein er goed bij ligt. Je voelt jezelf 
verantwoordelijk daarvoor. Zeker omdat ik zelf 
ook ruiter ben, wil ik dat het voor de andere ruiters 
optimaal geregeld is. Het moet goed voor elkaar 
zijn. Datzelfde verwacht ik namelijk ook van een 
concours dat ík bezoek.”

Eric maakt inmiddels 20 jaar deel uit van het 
tienhoofdig bestuur. Als ruiter haalde hij diverse 
mooie overwinningen in Mierlo, met als hoogtepunt 
in 2010 de tweede plaats in het NK Senioren. 

Zijn mooiste herinnering aan zijn 20-jarige loopbaan 
is echter het Nederlands Kampioenschap van zijn 
zoon Maikel: “Was dat niet in 2014? Ja, dat was 
toch wel het mooiste moment in 20 jaar. Natuurlijk 
omdat het Maikel was en ook om hoe dat paard 
sprong. Dat was voor ons, de familie, toch wel echt 
fantastisch.” 

Wereldwijd gaan de concoursen niet door. De 
paardensportwereld ligt als zoveel sporten plat. Hoe 
gaan topsporters zoals Eric daarmee om?
“Het is allemaal een beetje afwachten nu. Het 
is onzeker. Niemand weet hoe het gaat lopen. 
Tot september worden er in Nederland geen 
evenementen georganiseerd. Het hele zomerseizoen 
dus niet. Dat maakt het voor iedereen onzekere 
tijden. Ook voor de economie. We willen graag 
rijden, net als onze paarden. Die houden we nu 
in conditie door regelmatig thuis te springen, we 
gymnastiseren wat. Normaal als je thuis aan het 
trainen bent, heb je een doel, dan werk je ergens 
naartoe. Het is dus allemaal afwachten, ook of we 
in september weer aan de gang kunnen. Het zijn 
vervelende tijden, voor ons allemaal.”

Voorlopig is het dus tot september thuis trainen. 
Maar er komt een dag dat er weer een concours 
georganiseerd kan worden. Hoe pak je dat 
wedstrijdritme weer op? 
“Het is een kwestie van er gewoon weer inkomen, 
anders kan ik het niet zeggen. Dat is voor iedere 
ruiter gelijk. We zullen moeten starten met de kleine 
wedstrijden, voordat we aan de grote 5-sterren 
concours kunnen beginnen. Ik denk dat dat logisch 
is. Ze zullen ook niet alles in één keer opengooien. 
Het zal in fases gaan. Starten met 1-ster, daarna 
nationaal en vervolgens de 2-ster. Dan groei je 
vanzelf weer naar het gewenste niveau. En dat is 
voor iedereen gelijk.”  

Ook Eric heeft mee moeten denken over het wel 
of niet door laten gaan van CH Mierlo. “Het was 
een moeilijke beslissing in de zin van dat we het 
graag hadden laten doorgaan. Het was ten slotte 
een jubileum dat we wilden vieren. Voor ruiters en 
publiek is het heel jammer. Er is al zoveel afgelast. 
En dan een NK dat niet door kan gaan... terwijl 
iedereen het toch wel een heel mooi concours vindt.”

“De mooiste
   herinnering
 is het
kampioenschap  
  van Maikel



“Een
 waardevolle        
  club
    mensen”





Vijftig
    jaar
  historie

Jo Boeijen, Dick Boers en Piet van der Linden



Het mooiste moment van Jo
Jo ervaarde het maken van het boek vooral als een 
herbeleven van oude belevenissen: “Je ziet alles 
terug wat je zelf in de jonge jaren hebt meegemaakt 
in Mierlo. Het is een herhaling van zetten van 
vroeger. Dat gold ook voor Dick en Piet. We zijn 
regelmatig met z’n vieren bij elkaar gekomen om 
het archief door te spitten. Iris, mijn kleindochter, 
zat daarbij achter de computer en wij achter haar 
om de lijnen uit te zetten en de foto’s uit te kiezen. 
Vervolgens komt het moment dat je gaat bepalen 
wat voor een boek het moet zijn. Hoeveel pagina’s, 
het formaat en dat soort zaken. We hebben 
gekozen voor een kijkboek. Een boek dat 50 jaar 
historie verbeeldt met foto’s en artikelen.”

De overgang van het ‘gewone’ concours van de 
jaren 70 tot 90 naar het terrein aan de Goorsedijk/
St-Sebastiaanweg is voor Jo het mooiste moment, 
dat ook opvalt in het boek: “Je ziet dat het in één 
klap veel professioneler werd. In alle opzichten. Het 
terrein, de accommodatie, de organisatie.” 

Oude herinneringen
Voor Dick Boers, oud-voorzitter van CH Mierlo, was 
het ook een teruggaan in oude herinneringen. Hij 
vond het heel leuk om zo’n boek te maken. “Van 
de 50 jaar heb ik er toch zo’n 30 meegemaakt. Dat 
is op zich heel aardig. Wat wij vooral wilden is een 
boek dat je vanuit verschillende vensters naar het 
concours laat kijken. En dus niet heel simpel van 
‘toen begonnen we en toe kwam dit en toen dat’. 
Het moet een echt bladerboek worden en niet een 
leesboek. Het was tijdrovend, maar heel leuk om te 
doen.”

Voor drie mensen is het niet doorgaan van het 50-jarig 
jubileum pas echt heel zuur. Jo Boeijen, Dick Boers en Piet 
van der Linden hebben het afgelopen jaar, samen met Iris, 

de kleindochter van Jo, hard gewerkt aan de ontwikkeling van 
een jubileumboek. Het onuitputtelijke archief van 50 jaar 

CH Mierlo van Jo Boeijen dient als bron voor het boek, dat 
straks bij menig paardensportliefhebber goed ontvangen 

zal worden. Het archief van Jo bestaat uit honderden 
foto’s, kranten- en tijdschriftartikelen. Het boek zou op de 
zondag, tijdens de finale van het jubileumconcours worden 

gepresenteerd.



Zo’n boek is niet niks
Piet van der Linden is er heel duidelijk over: “Zo’n 
boek maken, nou dat is niet niks. Toen Jo bij mij 
kwam met de vraag om eraan mee te werken, 
zo’n jaar geleden inmiddels, zei ik ‘daar heb ik 
niet zoveel trek in’. Daar is het toen bij gebleven. 
Iets later kwam Jo weer bij mij terug en zei ‘Piet, 
dat boek moet gemaakt worden en jij kunt dat 
maken. Niemand anders dan gij kunt dat maken.’ 
Ik gaf aan dat ik erover na zou denken. Tijdens 
het laatste concours kwam ik Dick tegen en vroeg 
hem of hij geïnteresseerd zou zijn om samen met 
mij aan het boek te werken. Hij vond het direct een 
leuk idee. Dus ging ik terug naar Jo met het goede 
nieuws dat wij samen met Ton Geers het boek 
wilden ontwikkelen. Vanaf dat moment zijn we er 
enthousiast in gegaan. We hebben bijna wekelijks, 
zo’n tien- tot vijftienmaal bij, elkaar gezeten. Al die 

keren hebben we foto’s geselecteerd en de tekst 
geschreven, samen met Iris die journalistiek heeft 
gestudeerd.

Een belangrijke club mensen
Dick vindt de foto van alle medewerkers misschien 
wel de leukste foto van het hele boek: “Dat is een 
hele belangrijke club mensen. Die verdienen alle 
waardering. Maar ik kan niet echt zegen wat nu 
het mooiste moment is van die dertig jaar dat ik 
meeloop. Alhoewel die hele oude foto’s van het 
begin, dat is pure nostalgie, heel leuk.”
Voor Piet is het ‘onderzoeken’ an sich het mooiste. 
Ook het samen vergaderen over wat wel en niet in 
het boek moet, dan komt er van alles naar boven: 
“We praten dan over de belevenissen van vroeger, 
de oude herinneringen, niet over de actualiteit.” Het 

Piet van der Linden“Zo’n boek  
    maken, 
 da’s nie niks”



antwoord op de vraag naar zijn mooiste moment 
is voor Piet wel moeilijk. “Het concours heeft mij 
altijd erg geboeid. Ik heb het mee mogen oprichten 
en er vervolgens 37 jaar lang aan gewerkt, met 
heel veel plezier. Samen met al die vrijwilligers. 
Ieder concoursjaar had zijn eigen charme. Van 
het afgelasten tot de brand en ga maar door. We 
hebben veel meegemaakt en dat was niet allemaal 
leuk. Maar het hoort erbij, zo is het leven. Het eerste 
concours was overigens maar een ‘wild concours’. 
Gewoon wat vrienden met paarden, die een 
concours organiseerden. Na het eerste jaar wilde 
ik ermee verder, als een echte paardenman. Ik was 

een fokker en een sporter. Vervolgens kwam er een 
bestuur, statuten werden gemaakt en een stichting 
werd opgericht. Tony Musaerts was daarbij de grote 
kartrekker. Die was de voorzitter en deed eigenlijk 
alles. Zelf was ik penningmeester. Er moest geld 
binnenkomen, dus wierf ik ook de sponsoren.” 

De brand
Jo Boeijen is al vanaf 1974 van de partij. Eerst als 
vrijwilliger, maar al snel werd hij door zijn vriend 
Piet van der Linden gevraagd om toe te treden tot 
het bestuur: “Tijdens het allereerste concours was 
ik een bezoeker, het tweede was ik al vrijwilliger en 

Piet van der Linden

Dick Boers

“Het concours   
    heeft mij altijd  
 geboeid”



ben daarna altijd aanwezig geweest als bestuurslid, 
tot nu toe. Ik houd mij bezig met het aansturen van 
de vrijwilligers en alle andere voorkomende zaken. 
Ik heb contact met sponsoren, werf sponsoren en 
bemoei me gevraagd en ongevraagd met alles wat 
er in en om het terrein gebeurt. Van het inhuren 
van dranghekken en andere materialen, de tenten, 
de jurytorens tot aan de waterhuishouding, kortom 
alles wat nodig is voor de organisatie van dit 
evenement.”
Voorheen had CH Mierlo veel van de benodigde 
materialen in bezit. Een brand in 2007 verwoestte 
echter de opslaghal en alle materialen. “Ja, dat was 
even een heel groot probleem. Zo’n drie weken voor 
het concours brandde de hal in Luchten af. Gelukkig 
konden we alles lenen bij andere concoursen en 
leveranciers, het concours ging door.

De hindernissen vlogen door de lucht
Dick Boers had vroeger paarden die hij bij zijn 
kennis, Thjeu van Mierlo aan de rand van het 
dorp, had gestald. Deze Thjeu kende Ton Verhulst, 
de toenmalige voorzitter van CH Mierlo. Het 
bestuur zocht iemand met verstand van financiën 
en communicatie. Eén werden twee en men 
benaderde Dick Boers: “Vervolgens bleef ik dertig 
jaar betrokken bij CH Mierlo, waarvan 22 jaar als 
bestuurslid.” In die dertig jaar kende Dick diverse 
hoogtepunten. Maar ook een dieptepunt, zoals hij 
het omschrijft: “Eén van de moeilijkste beslissingen 
vond ik –en dat kun je je nu nauwelijks voorstellen– 
een enorme storm. De hindernissen vlogen door 
de lucht. Je had toen nog geen buienradar of 
mobiele telefoons. Dus ik had continu contact met 
de meteorologische dienst van vliegveld Eindhoven. 
Die voorspelde dat er nog meer hevige storm op 

Drie generaties Boeijen: Jo, Gerbert en Wouter

 “De
hindernissen   
        vlogen door  
  de lucht”



ons afkwam. Ik heb toen de beslissing moeten 
nemen om ermee te stoppen. Dat was voor velen 
een heel emotioneel moment. Niet bepaald een 
hoogtepunt, maar wel iets dat je niet meer vergeet. 
Dat moment staat ook in het boek.” “En natuurlijk 
het kampioenschap van Maikel.” vult Jo aan. “Dat 
in Mierlo groots gevierd werd. Bij de molen in het 
centrum stond een groot podium, waar hij door 
de burgemeester en de inwoners werd gehuldigd. 
Wij hebben toen nog het ouderlijk huis van Maikel 
versierd. Die foto’s zitten ook in het archief. Ik zal ze 
eens opzoeken. Leuk om terug te zien.”

Drie generaties
CH Mierlo heeft een grote schare aan vrijwilligers. 
Ieder jaar werken zo’n 80 mannen, vrouwen en 
hun zonen en dochters –de vrijwilligers van CH 
Mierlo kennen meerdere generaties– al weken 
van tevoren aan de opbouw van het evenement. 
Bovendien verrichten ze tijdens het concours hand- 
en spandiensten, waarbij ieder zijn eigen taak 
heeft. Ook de familie Boeijen is volledig aanwezig. 
Vanzelfsprekend loopt Agnes, de vrouw van Jo, al 

jaren mee in de organisatie. Maar daarnaast ook 
zijn dochter, schoonzoon en schoondochter. Zijn 
zoon Gerbert is al een aantal jaren als bestuurslid 
van CH Mierlo verantwoordelijk voor het terrein. En 
inmiddels helpt de zoon van Gerbert zijn vader ook 
weer daarmee.

Het ontstijgt het dorp
Dick zegt daarover: “Laat ik het zo zeggen, ik heb 
het altijd een groots evenement gevonden. Zeker 
sinds we de Nederlandse Kampioenschappen voor 
Springruiters organiseren. Het is een evenement dat 
het dorp ontstijgt. Het is een goede PR voor Mierlo 
en de regio. Het is een concours van vrijwilligers, 
dat maakt het daardoor heel bijzonder, echt uniek. 
De onderliggende band, de saamhorigheid is heel 
groot. Dat is altijd zo geweest.” 

Redactie: Het boek is gereed voor de drukker maar 
zal een jaar op de plank blijven liggen tot
het 50-jarig jubileum in 2021

“Het concours  
      ontstijgt
    het dorp”

Piet van der Linden



“Ik baal er  
    stiemem 
  wel van”

Maikel van der Vleuten



Het is niet alleen de organisatie die van 23 tot 
26 april noodgedwongen achterover kan leunen 
met de handen in de zakken. Het is voor de vele 
amazones en ruiters in Nederland een grote klap 
die ze moeten verwerken. Zoals het nu naar uitziet 
zijn er het komend half jaar geen wedstrijden. Niet 
op nationaal, maar ook niet internationaal niveau. 
Wat doet een topsporter tijdens de coronacrisis? 
Wat betekent het uitblijven van CH Mierlo 2020? We 
vroegen het aan de Nederlands Kampioen van 2014 
uit Mierlo, Maikel van der Vleuten.

Maikel is er heel stellig in: “Ik baal er stiekem toch 
wel van. Als ik alleen naar CH Mierlo kijk, het is altijd 
een vast onderdeel van mijn programma. Ik denk 
dat ik namens alle ruiters kan spreken, het is ook 
een heel gemoedelijk concours. En, het is een heel 
mooi kampioenschap. Het concours brengt ieder 
jaar een eigen, aparte sfeer met zich mee. Er is de 
mogelijkheid om jonge paarden uit te brengen die 
niet vaak op concours komen, omdat ik een heel 
druk schema heb qua grote wedstrijden. Dus vind 
ik het echt een groot gemis dat het dit jaar niet 
doorgaat.”

Maikel heeft in de afgelopen jaren vele successen 
behaald tijdens CH Mierlo. In 2009 prolongeerde 
hij de titel bij de Young Riders en in 2014 werd hij 
kampioen bij de senioren.
“Dat ik kampioen werd met mijn paard Eureka 
was toch wel het mooiste moment van CH Mierlo. 
Sowieso omdat het een Nederlandse titel was die 
ik bij de senioren nog niet had.  Maar ook omdat 
het op ons eigen terrein was. En iedereen om 
ons heen, alle vrijwilligers en inwoners van Mierlo 
zaten er toch op te wachten. Echt een hele mooie 
herinnering! Maar, alle edities van CH Mierlo zijn 
mooi. Het is altijd tot in de puntjes verzorgd en goed 
georganiseerd. Het enige waar je geen invloed op 
hebt is het weer. Gelukkig hebben we de laatste 
jaren nog niet meegemaakt dat het daardoor 
misliep. Maar, nogmaals, dat kampioensjaar was 
toch wel het mooiste. Ik weet even niet meer 
wanneer dat was. Oh ja, 2014. Oef, dat is alweer lang 
geleden.”

De afgelopen tijd was Maikel in volle voorbereiding 
voor de Olympische Spelen van 2020. Helaas heeft 
ook dat evenement geen doorgang. Hoe gaat 
Maikel daarmee om?
“Ja, dat is voor veel sporters een drama. Het was 
voor mij persoonlijk hét hoogtepunt om naartoe 



te werken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat door 
deze omstandigheden het niet slecht uitkomt. In die 
zin dat ik met Beauville Z, een 10-jarig paard dat 
ik voor de Olympische Spelen in gedachten heb, 
onvoldoende wedstrijden kon rijden. Er waren al 
vijf wedstrijden afgelast en een aantal Global Tour 
wedstrijden. Deze wedstrijden had ik nodig om het 
ritme en ervaring van het paard door te zetten. 
Daarna had ik het gevoel wel voor de spelen klaar 
te zullen zijn. Dus op zich is het niet verkeerd dat de 
Spelen een jaar worden uitgesteld.”

Beauville Z is niet het enige paard dat Maikel achter 
de hand heeft voor de Spelen: “Ik heb ook nog 
Dana Blue die er geschikt voor is. Ook dat is een 
optie, ik had het paard vorig jaar mee in het team 
op het EK. Dana Blue is een heel goed paard, maar 
Beauville is iets stabieler in de resultaten. Volgend 
jaar is Beauville 11 jaar, met meer ervaring en ik ken 
hem dan beter. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar 
Beauville.”

Voorlopig mag Maikel niet van huis met zijn 
paarden. Wat rest is het op peil houden van de 
conditie van de paarden: “We doen dat met een 
parcours thuis in de bak. Normaal hebben we 
gewoon het noodzakelijke gymnastiekwerk. Als de 
paarden in het weekend concours lopen, hoeven 
ze thuis niet veel te doen. Maar nu hebben we in 
de buitenbak een parcours gebouwd, zodat je toch 



een beetje een concoursidee hebt. Dat doen we met 
de jonge paarden één keer per week. Ik train ze 
daarmee concoursgericht. De oudere paarden train 
ik een beetje om het lichaam los te houden. Dat 
doe ik iedere dag met afwisseling. De ene dag in de 
buitenbak, en de andere dag op de galoppeerbaan. 
Ik probeer de paarden zo afwisseling te geven. Maar 
als je al de maanden op één plek bent, dan hebben 
ze het op een gegeven moment wel gezien. Het 
wordt tijd dat we naar een oefenparcours mogen.”

De tijd die door het uitblijven van (internationale) 
concoursen vrijkomt, besteedt Maikel met het rijden 
van zo’n 7 paarden per dag en de bezigheden op en 
rond de stal. “Dat is nu het grote voordeel als je wat 
meer ruimte hebt. Er is altijd wat te doen. Om drie 
uur ben ik klaar met rijden. Dan ga ik wat opruimen 
of het gras maaien. Je doet de dingen die normaal 
minder aan bod komen. Er moet altijd wel iets 
vernieuwd worden. En voor mijn dochter en vriendin 
is het ook leuk dat ik thuis ben.” 
 

Eric en Maikel in 2009     “dat
 kampioensjaar 
 was toch wel
     het mooiste”



“Als de
   gordijnen  
 dicht blijven, 
gebeurt er  
  niks” 

Ad Capel



Vrijwel vanaf het begin beschikt de organisatie van 
Concours Hippique Mierlo over een grote groep 
Mierlose mensen die als medewerker, vrijwilliger, het 
concours ondersteunen. Het is in paardensportland 
uniek dat zo’n groot concours volledig draait op 
vrijwilligers. Een van die mensen die al vanaf het 
begin betrokken zijn bij CH Mierlo is Ad Capel. Ooit 
hockeyde de kinderen van Jo Boeijen en Ad Capel 
samen bij de hockeyvereniging van Mierlo. De zonen  
Freek Boeijen en Rob Capel waren goede vrienden. 
Ad had zelf niets met paarden. Op een dag echter 
stond Jo voor de deur met de vraag of Ad zich niet 
met de organisatie ‘zou willen bemoeien’. Intussen 
heeft Ad alles al gedaan bij CH Mierlo. Hij ‘bemoeide’ 
zich met de organisatie, maakte hindernissen en 
deed veel schilderwerk. Ad is nu 85 jaar, dus zoals 
hij zelf zegt ‘ik loop niet meer zo hard’.

Ad houdt wél de zaken goed in de gaten en vooral 
gaande. Alle dingen die moeten gebeuren zeg maar. 
“Een beetje de gordijnen opentrekken op het toneel. 
Want als die gordijnen dicht blijven, gebeurt er niks. 
Zo mag ik het wel vertalen. Tijdens de vier dagen 
van het concours heb ik geen ‘vast’ werk. Ook nooit 
gehad. Overal waar een brandje geblust moet 
worden, daar ben ik voor.”

Tijdens de voorbereiding van het concours in 2020 
had Ad een bijzonder project. Dirk van Santvoort 
zag tijdens het EK in Rotterdam het logo van het 
EK in bloemen gehuld. Dat vond hij heel mooi. Dirk 
ziet vaker zaken die hij als idee meeneemt naar 
CH Mierlo. Dus kwam er de vraag bij Jo en Ad om 
ook ‘zoiets’ voor het 50-jarig jubileum te maken. Zo 
geschiedde. Met drie man zijn ze de bloembakken 
gaan maken. “We zijn er vol enthousiasme mee 
aan de slag gegaan. Ik maakte het ontwerp en 

zorgde dat we aan de gang konden. Helaas hebben 
we het nu even stopgezet, want het heeft voor 
dit jaar weinig zin meer. We waren echter al flink 
opgeschoten.”

Ook voor Ad is het niet doorgaan van CH Mierlo een 
grote domper op de feestvreugde. Al had hij het 
enigszins verwacht na de eerste berichten uit China 
en Italië: “Ik vind het een verstandig besluit van het 
bestuur om te stoppen. Het kon niet anders.”
Hij zegt het met enige teleurstelling in zijn stem. 
Voor Ad is het concours een evenement dat uniek 
is, zeker in Mierlo en omgeving en misschien ook 
ver daarbuiten. Het is ook een concours voor, 
door en van Mierlo. “Ik zeg, stel dat het concours 
bijvoorbeeld in Lieshout zou plaatsvinden, dan denk 
ik niet dat de medewerkers daarnaartoe gaan. Snap 
je wat ik bedoel? Het is een Mierlo’s evenement. De 
vrijwilligers doen het speciaal daarvoor, terwijl velen 
eigenlijk niets met paarden hebben. Dit festijn is enig 
in zijn soort in Nederland. Het is heel bijzonder dat 
zo’n klein dorp zo’n groot evenement organiseert, 
wij samen, met z’n allen.” 

Tegenwoordig is het voor Ad een tijdsinvulling, nu hij 
met pensioen is. Hij is er in de maand april elke dag 
mee bezig. En dat geldt voor veel vrijwilligers. Er zijn 
ook mooie herinneringen: “De pijnlijkste herinnering 
was dat we voor het eerste jaar hier op het terrein 
aan de Sint Sebastiaanweg zaten en we het door 
de storm hebben moeten afblazen. Al het werk voor 
niets. Maar het was een wijs besluit. En er zaten 
toch ook leuke kanten aan. De cateraar had alle 
hapjes en de drank klaar staan voor de VIP’s. Daar 
kon hij nu niets mee. Dat hebben we toen met alle 
vrijwilligers soldaat gemaakt. We zijn ladderzat naar 
huis gegaan. Het moest toch op, ten slotte.“

     “Het moest
  toch op,
       tenslotte”



Concours Hippique MIerlo wordt ondersteund door:

Gouden sponsoren

Diamant sponsor

UITNODIGING

Beste Vriend van CH Mierlo,
Nog even en u kunt weer genieten van vier dagen topsport tijdens 
Concours Hippique Mierlo van 23 t/m 26 april 2020. En dit jaar belooft 
het een bijzonder evenement te worden; wij vieren dan samen met u 
het 50-jarig jubileum. Een gebeurtenis die we niet zomaar voorbij laten 
gaan, we geven het alle aandacht. Hoe wij dat gaan doen, dat hoort u 
binnenkort. Maar voor het zover is, nodigen wij u graag uit op 20 maart 
2020 voor een leerrijke middag vol van Vriendschap, gezelligheid en 
innovatieve wetenswaardigheden. 

Wat gaan we doen?
Samen met Cor van de Ven, oprichter van Vencomatic Group,  
ontvangen wij u om 11.30 uur bij Vencomatic Group te Eersel voor een 
interessante presentatie en rondleiding. Cor en Han hebben twee 
jaar geleden het bedrijf over gedragen aan hun vijf kinderen, wat 
vandaag de dag zeer uniek is en belangrijk voor de continuiteit van het 
familie bedrijf. De Vencomatic Group is gespecialiseerd in technische 
oplossingen in de pluimvee sector. Veelal integrale oplossingen welke 
soms turnkey uitgevoerd worden. Meer dan 90% is export en de Group 
is in meer als 60 landen actief. De samenwerking met NGO’s, zoals de 
dierenbescherming en milieu organisaties, maakt Vencomatic uniek. 

Om 14.00 uur vertrekken we gezamenlijk met een touringcar naar 
Dinteloord waar we om 15.00 uur verwelkomd worden door Eric 
Berkhof, eigenaar van De Margaretha Hoeve, een professioneel 
paardenbedrijf dat aan de top staat in de Nederlandse paardensport. 
Op de Margaretha Hoeve wordt de paardenfokkerij, sport en handel 
optimaal met elkaar gecombineerd. En dat is niet alleen de in- 
en verkoop van paarden, maar ook de samenwerking tussen de 
Margaretha Hoeve en het autobedrijf: De Van Mossel Automotive 
Groep. Bij de Margaretha Hoeve wacht ons een presentatie van het 
bedrijf, een clinic en een rondleiding over het prachtige terrein en  de 
stallen. Om ± 17.30 uur verrassen wij u met een heerlijk buffet. 

Aan alle leuke dingen komt een eind en dat betekent dat wij om 
19.00 uur de bus instappen voor de rit terug naar uw auto op het 
parkeerterrein van de Vencomatic Group.

Wij vragen u om u voor 12 maart 2020 aan te melden voor deze 
Vriendendag via info@chmierlo.nl. Tot ziens op 20 maart.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Santvoort
voorzitter CH Mierlo

Programma

11.30 uur     Welkom bij 

       Vencomatic Group

       Meerheide 200, Eersel

12.00 uur    Start programma

       Presentatie, rondleiding.

       Lunch.

14.00 uur    Vertrek per touringcar

       naar De Margaretha Hoeve
       Stoofdijk 66, Dinteloord

15.00 uur    Aankomst 
       De Margaretha Hoeve
       Presentatie, rondleiding
       en clinic.
       Buffet.

19.00 uur   Vertrek per touringcar.

20.00 uur   Aankomst in Eersel.

Een middag lang over innovatie in de 
pluimveesector en paardenhouderij

Concours Hippique Mierlo
23 April 2020
Redactie Isabel Geers 
en Marlene van Kuijk


