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Inhoudsopgave. 
 
Blz. 1 Inhoudsopgave en woordje redactie. 
Blz. 2-3 Bestuur, functies en aanspreekpunten. 
Blz. 4 –5 Agenda, van de redactie, lestijden. 
Blz. 6 –9 Evenementen 2015, van het bestuur, paarden gedicht,  
  dressuur clinic Sander Marijnissen. 
Blz. 10- 13 Fotopagina, combinatie v/d maand,  flyer onderlingespringcompetitie 
Blz. 14- 19            7 irritante dingen die paarden doen, hoe kan je zelf een sjabrak maken. 
Blz. 20-24      Lessen, onze jarige in februari, beroemde ruiter “Jeroen Dubbeldam” 

40 jaar clubblad, hoe trailerladen. 
Blz. 25-30  Sanne stelt Sanzio voor, uitnodiging jaarvergadering, notulen 2014. 
Blz. 31-36 Bixie pagina, zo zijn paarden, Tulp & Kust, ras v/d maand “New Forest” 

wij bedanken Annemarie voor haar inzet, wist je datjes. 
Blz. 37-43 onze jarige in maart, beroemd paard ”DE SJIEM”, wedstrijduitslagen, kleurplaat. 
Blz. 44        Kantinedienst voor 18 jaar en ouder ( s ), schoonmaak rooster. 
      
       

 

Woordje vooraf 
Soms weet ik van te voren al wat ik in het voorwoord wil gaan schrijven en soms zoals nu niet. 
We hebben een nieuwe rubriek “de beroemde ruiter” we hopen dat jullie het leuk vinden om 
daar over te lezen, als jullie ideeën hebben voor het clubblad laat het ons weten, ook bestaat 
het clubblad dit jaar 40 jaar dus halen we soms stukjes uit die oude clubbladen.  

Wij wensen jullie veel lees plezier.  De redactie 
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“De Duinruiter” 

Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 
te Den Helder 

 
Het bestuur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:  
Jan Aarjensz Prinsstraat 48   
1785 BC Den Helder  
  
 
 
Aanspreekpunten:  
Financiële vragen                            Marleen Houtkooper 0223- 623366   houtkooperspel@quicknet.nl 
Secretariaat                        Elisa Bethlehem      06- 23391218    elisa@duinruiters.com 
Wedstrijd secretariaat,  
federatie e.d.                 Jennifer Borst         06- 12743837    jennifer@duinruiters.com  
Onderlinge Wedstrijden Chantal Tijdeman      0223- 643258   ed1764@hotmail.com 
Paarden onder het zadel,   
PR & Lessen                                    Kathleen Snippe        06- 18859491     kathleen@duinruiters.com  
Redactie clubblad                           Marleen de Graaf     0223 -641495    marleen@degraaf1787.nl 
Kantine, kantinehulpen  
& schoonmaak Ineke Borst              0223-669804     gerardborst38@planet.nl  
Clubgebouw & Oud papier Gerard Borst            0223- 669804        
Website  
 
 
 

Elisa Bethlehem 
Secretaris  
Tel: 06- 23391218 
elisa@duinruiters.com 
 

Jennifer Borst 
Voorzitter 
Tel: 06-12743837 
jennifer@duinruiters.com 

Marleen Houtkooper 
Penningmeester 
Tel: 06- 10260082 
houtkooperspel@quicknet.nl 
 

 

 

 

Patrick Noorlander 
Algemeen bestuurslid 
Tel: 06-21891983 
pnoorlander82@hotmail.com 
 

Kathleen Snippe 
Indeling lessen 
Tel: 06-18859491 
kathleen@duinruiters.com 
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 
 
 
Redactie Clubblad:          redactie@duinruiters.com 
 
Marleen de Graaf 0223 – 641495  
Beda Steman   06 – 43271348 
Naomi Gouwenberg 06  - 10939915 
Elly Verplancke 
Petra de Wit 
   
 
 
Instructie: 
 
Cheryl Leijenaar           06 - 15862011 
Richard van Mourik 0223 – 610733 / 06 – 83638823 
Liane Wijngaard 06 – 55571254 
 
 
 
    
    
    

EreLeden:                                                      
                                                           
Ineke Borst 05-1995                                            
Annie Westmaas 11 -2004  
Mw. Annie Zon-Smit 05-2005                                    
Jack Leijten 05-2005                                                                   
Wim Spaans 05-2005                                 
Kees Kroon sr. 05-2005  
Kees Huiberts 05-2005                       
Mw Bets Scholte 06-2010  
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AGENDA 
 

Als je meedoet aan een van de onderstaande wedstrijden is het leuk als daar een verslag van 
geschreven wordt, dan hebben we de volgende keer weer een goed gevuld clubblad. 
Ook als ouder/begeleider is er misschien een leuk verhaal te vertellen. 
Dus schrijf samen of alleen dan gaan er volgende keer misschien nog meer Duinruiters heen. 
 
FEBRUARI 
Zondag  1 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 
Zondag  1 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Den Burg 
Vrijdag  6 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn 
Zaterdag 7 Februari  Fed. Dressuur Pony’s  Middenmeer (regio) 
Zondag  8 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 
Zondag  8 Februari  Fed. Dressuur Pony’s  Middenmeer (regio) 
Zaterdag  14 Februari  Fed. Dressuur Pony’s  Anna Paulowna 
Zondag  15 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 
Zondag  15 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 
Zaterdag 21 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn (subtop) 
Zondag  22 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 
Zondag  22 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 
Zondag  22 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Middenmeer 
Zondag  22 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn 
 
MAART 
Zondag  1 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 
Zondag  1 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 
Zat/Zon 7/8 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 
Zondag  8 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Den Burg 
Zondag  8 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 
Zaterdag 14 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Anna Paulowna (Z) 
Zondag  15 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 
Zondag  22 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Anna Paulowna 
Zondag  22 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 
Zondag  29 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 
 
THUIS 
Vrijdag  20 Maart  Jaarvergadering aanvang 20.00 uur 
Maandag 6 April   1e Onderlinge Wedstrijd 
Zondag  19 April  Tulp & Kust (alternatief voor TulpenDuinMenRally) 
Zondag  26 April  Onderlinge Spring Competitie 
Vrijdag  8 Mei   Federatie Wedstrijd 
Zondag  31 Mei   2e Onderlinge Wedstrijd 
Zat/Zon 6/7 Juni  Federatie wedstrijd, (7 juni mogelijkheid tot springen) 
Vrijdag  19 Juni   Federatie Wedstrijd 
Zondag  5 Juli   3e Onderlinge Wedstrijd (open) 
Zondag  30 Augustus  Federatie Wedstrijd 
Vrijdag  11 September  Federatie Wedstrijd 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen 

vragen een stukje te schrijven: 
 

combinatie van de maand : Cleo Snippe 
                                                    Daimy Tijdeman 
 
 
 
  

           
Sluitingsdatum kopij : 8 Maart 
Spontaan ingestuurde verslagen zijn natuurlijk ook zeer welkom, hoe dikker het 
clubblad, hoe leuker het is om te lezen. 
Je kunt je verslag inleveren bij : 

redactie@duinruiters.com laat eerst even de spelling en grammatica     
controle over je stuk gaan. Het handigst is een word bestand we hebben de 
tekst in Comic Sans MS staan letter grote 11 en de marges staan op 2, het 
scheelt bij ons weer tijd als je daar rekening mee houdt.  
Foto’s en illustraties vinden wij erg leuk.  
 
 

Nietploeg : woensdag 18 Maart, nieten clubblad, aanvang 19.00  
uur. 
En … Vrijwilligers zijn altijd welkom !!!! 
Je clubblad kun je af komen halen in de kantine. 
 
 

                               
 

Dinsdag :19.00 – 21.15 uur pony/paard  
Woensdag  :19.00 – 19.45 uur pony/paard   
Donderdag :19.00 – 21.15 uur springles   
Zaterdag    :9.30-11.00 uur pony/ paard   
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Evenementen 2015 
 
In 2015 willen we als bestuur graag diverse evenementen organiseren. Hiervoor zijn we 
opzoek naar mensen die het leuk vinden om hierbij te helpen. Dit kan zowel op de dag zelf als 
in de voorbereiding.  
 
Het eerste evenement is Tulp & Kust. Tulp & Kust is de opvolger van de Tulpen Duin Men Rally. 
Vorig jaar gaf het bestuur van de Tulpen Duin Men Rally aan na 10 jaar graag het stokje over 
te willen dragen. Het idee is om het evenement voort te zetten maar met een paar kleine 
wijzigingen. Zowel willen we dit jaar proberen om naast aangespannen combinaties ook 
combinaties onder het zadel toe te staan. Hoe we dit precies gaan vormgeven zal in de 
komende weken duidelijk worden. Graag willen we voor dit evenement een groepje opzetten 
die zich hiermee bezig kan houden. Lijkt dit je wat meld je dan bij Jennifer Borst: 
jennifersjackson@hotmail.com (dit kan ook alleen in de voorbereiding als je op de dag zelf 
mee wilt doen). 
 
Een ander evenement is een dressuur en springwedstrijd in het weekend van 6 en 7 juni. We 
willen kijken of we bijvoorbeeld iets van een speciale weekendprijs en sponsorrubrieken 
kunnen opzetten om zo een grote groep deelnemers aan te trekken. Ook hier willen we raag 
een groepje voor opzetten die dit kan gaan oppakken. Lijkt dit je wat meld je dan ook bij 
Jennifer Borst. 
 
Mogelijke andere evenementen die dit jaar nog op de agenda zullen komen zijn de 
gastinstructie, de crosstraining, een slaapweekend en het Julianadorp Power Festival. 
Hopelijk kunnen we hier in het volgende clubblad meer over vertellen. 

 

Nieuwe website 

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een nieuwe website. Zodra deze klaar is zullen 
we jullie allemaal berichten. We hopen met de nieuwe website een koppeling te maken tussen 
onze Facebook pagina zodat we altijd het laatste nieuws eenvoudig kunnen volgen. Tevens zal 
er een mogelijkheid komen om eenvoudig het clubblad online te kunnen publiceren, foto’s te 
delen en mogelijk ook in te schrijven voor bijvoorbeeld de Onderlinge Wedstrijd. 
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Van het bestuur 

 

Inmiddels is de maand januari al weer bijna ten einde. Wij hopen dat iedereen kan terugkijken 
op een goede start van het nieuwe jaar. Voor het nieuwe jaar hebben we als bestuur getracht 
weer een mooie agenda met activiteiten op te zetten.  
 
De eerste activiteit is de jaarvergadering op vrijdagavond 20 maart. Zet deze in je agenda en 
komt allen. Dit is het moment om mee te denken met het bestuur over alles wat er gebeurt en 
speelt binnen de vereniging.  
 
Het bestuur bestaat uit een aantal leden van de club die graag en geheel belangeloos wat 
terug wil doen op sociaal gebied voor de maatschappij. Verenigingen zijn voor veel mensen een 
belangrijke mogelijkheid om in een ontspannen en plezierige omgeving een hobby gezamenlijk 
uit te voeren. Om dit zoveel mogelijk in goede banen te leiden is er een bestuur dat gekozen 
is door de leden uit leden. 
 
Het bestuur heeft geen enkel commercieel belang bij het uitoefenen van haar taken. Het 
enige belang dat zij heeft is het voortbestaan van de vereniging op financieel gebied en de 
waarden ontspannen en plezier te borgen.  
 
Voorstellen en beslissingen vanuit het bestuur zijn dan ook te allen tijde vanuit dit oogpunt 
genomen.  
 
Als bestuur hebben wij gemerkt dat er wat commotie is geweest rond de lessen. Houdt 
hierbij altijd voor ogen dat het bestuur geen enkel belang heeft om iets te doen ten nadelen 
van de leden, maar altijd handelt om het voortbestaan van de club te kunnen borgen.  
 
Heb je vragen over bepaalde voorstellen en/of beslissingen neem dan contact op met het 
bestuur zodat wij de gelegenheid hebben om jouw vragen te beantwoorden en wanneer 
gewenst ook kunnen beargumenteren waarom bepaalde voorstellen en/of beslissingen gemaakt 
zijn. 
 
Vind je het leuk om ook je steentje bij te dragen hetzij als bestuurslid hetzij voor een 
bepaald evenement of activiteit die gebeurt in de vereniging neem ook dan contact op met het 
bestuur. 
 
Het Bestuur 
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PAARDENGEDICHT 
 

Paarden  
 

Ze kunnen galopperen, draven, stappen en nog veel meer. 
Paarden ze zijn de beste en je ziet ze elke keer 

als ik paarden zie aai ik ze meteen 
dan kijk ik rond en daar zijn allemaal paarden om me heen 
Ik kan niet wachten tot het zaterdag is dan rijd ik paard 

En soms ga ik bij iemand op bezoek en dan gaan we zitten naast de openhaard 
dan aai ik de paarden en borstel ik ze altijd 
en ik krijg zenuwen als ik op een paard rijd  

ze zijn zo speciaal 
en als ik val waar ik daar weer van baal 

paarden zijn de beste dat je kan wensen 
paarden zijn bijzonder en je kan ze omhelzen 

er zijn zo'n mooie paarden daar 
en ik maak vlechtjes in hun haar 

Ze zijn zo moooooi 
ze horen niet in een kooi 
dan maak ik zijn stal mooi  

en soms winnen we een toernooi. 
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Combinatie v/d maand 
Aan het woord :  Maaike Verplancke. 

  

x Naam pony/paard ? :  
Officieel heet hij Zwartje, maar dat vonden wij geen leuke naam dus noemen we hem 
Nabodi. Zo noemde de vorige eigenaar hem ook. 
 

x Hoe lang heb je hem/haar al ? : 
Ongeveer 1 jaartje. 
 

x Waar heb je je paard/pony gevonden ? : 
Op marktplaats in Overijssel. 
 

x Geboorte datum pony/paard ? : 
08 – 06 – 2010. 
 

x Welke klasse rijd je ? : 
Ik ben sinds kort federatiewedstrijden gestart in de klasse B. 
 

x Wat vind je leuk om te doen met je pony/paard ? : 
Ik vind het leuk als we samen lekker aan het trainen zijn en het gaat supergoed. 
En ik vind het leuk om hem lekker te verwennen 
- 
 

x Bijzondere eigenschap pony/paard ? : 
Hij trekt soms hele gekke bekken. En hij vind het 
heerlijk als je hem bij zijn oren krabt. 
 

x Ras van je pony/paard ? : 
Zijn ras is onbekend. We weten alleen dat de 
vader Beukenoord’s Bistré is. En zijn opa is Let’s 
Be The Best en dat is een Welsh. 
 

x Hoe groot is je pony/paard ? : 
1 .45 
 

x  
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x Wat eet hij/zij het liefst ? : 
Eigenlijk van alles, maar toch vooral de lekkere paardensnoepjes. 

 

x Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja, wie ? : 
Anky van Grunsven, omdat ze al heel veel heeft bereikt in de dressuur. 
 

x Hoelang rij je zelf al ? : 
Ik ben begonnen op een pony van Cleo Snippe om te kijken of ik het wel leuk vond en 
toen was ik ongeveer 8 jaar. Dus rij ik al 6 jaar. 
 

x Zelf nog iets leuks toevoegen ? :  
Het was wel spannend met een jonge pony, maar hij is super lief en heel braaf. Ik ben 
nog steeds heel erg blij met hem en ik moet heel vaak erg om hem lachen. Het is echt 
een toppony ! 
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georganiseerd door Callinghe.  Duinruiters, Oude Veer en de Wironruiters 

 
De onderlinge springwedstrijden worden gehouden op onderstaande data: 

 
 
22 februari Oude Veer (indoor)  - sluiting 12 februari 
22 maart Wironruiters (indoor) - sluiting 12 maart 
26 april: Duinruiters (outdoor) - sluiting 16 april 
10 mei: Callinghe (outdoor)  - sluiting 1 mei 

 
 

x Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle leden van bovenstaande verenigingen 
 

x Voor wedstrijdruiters én voor NIET-wedstrijdruiters. 
 

x De startlijsten worden gepubliceerd via de eigen website van de verenigingen.  
 
x Rubrieken die meetellen voor de competitie 

pony's oefen laag - (20 cm onder werkelijke hoogte) 
pony's oefen hoog - (10 cm onder werkelijke hoogte) 
pony’s B/L/M/Z 
paarden oefen laag - (20 cm onder…..) 
paarden oefen hoog - (10 cm onder ….) 
paarden B/L/M/Z 

 
x 's Morgens bestaat er de mogelijkheid om o.l.v. instructie het parcours te verkennen, te oefenen,  

te leren en te proberen. Deze oefenochtend is niet verplicht, wel aan te raden. 
 
x 's Middags wordt er een officieel parcours gereden dat meetelt voor de competitie. 
 
x Inschrijfgeld: per deelnemer € 10,- 
 
x Competitie: wie aan drie van de vier springwedstrijden mee doet, dingt mee naar de 

kampioensprijzen. Natuurlijk tellen de beste 3 prestaties. 
 
x Alle deelnemende paarden en pony’s dienen ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus. 

Aantonen d.m.v. paspoort bij secretariaat. 
 
x Alle deelnemers dienen een veiligheidscap te dragen! Indien je beschikking hebt over een 

bodyprotector, is het verstandig deze ook te dragen.  
GEEF JE OP!       GEEF JE OP!        GEEF JE OP! 
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7 irritante dingen die paarden doen 

We houden van onze paarden en zouden niet zonder ze kunnen. Toch zijn er soms 
momentjes dat je even tot tien moet tellen omdat hij het je wel erg lastig maakt… Lieve 
paarden van onze Bit-lezers, we vragen jullie een klein beetje rekening met ons te 
houden. Bedankt!  

7 dingen die jullie misschien niet meer zouden kunnen doen: 

x Op foto’s lijken jullie vaak ongelukkig, chagrijnig of gewoon niet zo knap. De oortjes 
naar voren zou een stuk schelen, keertje proberen? 

x Als wij voor ons werk of een afspraak met vrienden nog even langskomen om jullie te 
voeren, binnen te zetten of gewoon even te knuffelen, zou het fijn zijn zonder dikke 
slijmlaag op onze zorgvuldig uitgekozen outfit de stal weer te kunnen verlaten. Op onze 
rijkleding mag je altijd kwijlen, natuurlijk. 

x We begrijpen best dat je moet als je moet, maar mesten als wij net bij je achterbeen 
gebukt staan om je hoeven uit te krabben, is echt een slechte timing. 

x Ook in onze billen bijten tijdens diezelfde houding, is niet zo grappig als jullie denken. 
x In de modder rollen na een wasbeurt… Ach, laat ook maar. 
x Hoewel wij er ook niets van snappen, hebben wij paardenmensen ook vrienden die niet 

zo gek zijn op paarden. Wees alsjeblieft een beetje aardig als zij een keertje 
langskomen. 

x Een kat die ineens uit de bosjes komt; super eng. Een wapperend lint op het terrein; 
ook een geldige reden om een paar stapjes terug te doen. Maar die ene hoek van de 
bak, het wordt tijd om daar eens te wennen. 
Lieve paarden, we kunnen ons voorstellen dat het niet altijd lukt om hier rekening mee 
te houden. Blijf in dat geval maar gewoon dat heerlijke, gekke, lieve paard. We blijven 
gek op jullie! 
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Hoe sjabrak maken 
 
Als je een origineel sjabrak wil voor onder je zadel kun je zelf een sjabrak maken. Je weet 
dan in elk geval zeker dat jij de enige bent met zo'n sjabrak, iedereen zal jaloers op je zijn. 

Benodigdheden 

De volgende dingen heb je nodig als je zelf een sjabrak wil gaan maken: 

▪ Een bestaand zadeldekje 
▪ Overtrekpapier of een oude krant 
▪ Stevige zwarte, niet elastische stof 
▪ 1 dekbed (bij Ikea 3 euro) 
▪ Mooie gekleurde stof voor de bovenkant van je sjabrak 
▪ Naaimateriaal 
Werkwijze 

Eerst trek je de omtrek van het bestaande dekje over op het overtrekpapier of op de krant, 
dit gebruik je als mal voor het nieuwe sjabrak. Dan knip je die vorm uit de zwarte stof en uit 
de gekleurd stof. Uit het dekbed knip je ook dezelfde vorm, als je een dikke sjabrak wil kun 
je het dekbed eventueel dubbel vouwen. Let erop dat je een beetje ruimte over houdt voor de 
naden, dus knip alles iets groter uit dan dat het oude dekje was. De verschillende stukken 
stof naai je dan allemaal in een keer aan elkaar, onderop de zwarte stof, dan het dekbed en 
bovenop de gekleurde stof. 

Daarna stik je de lijnen erin. Je kan hier ook bijvoorbeeld ruitjes van maken, of de naden 
dichter bij elkaar doen of zo. Of golfjes of een leuk patroontje, leef je uit. 

Als laatste moet je er een rand opzetten, dit is het moeilijkste gedeelte van het sjabrak. Je 
knipt een hele lange strook van de stof die je er als rand omheen wil zetten, die stik je vast 
op de naad aan de buitenkant die je eerder hebt gemaakt om de drie lagen aan elkaar te 
maken. Eventueel kun je de rand ook iets verder naar binnen vast zetten als je een bredere 
rand rond je dekje wil. Die rand vouw je daarna weer om naar de onderkant, waarna je die ook 
nog een keertje vastzet. 

Afwerking 

Om ervoor te zorgen dat je sjabrak goed blijft liggen kun je er nog lussen aan maken. De 
lussen onderaan het sjabrak waar je normaal de singel doorheen haalt zijn het simpelste. 
Neem een stevige brede strook stof en naai die op dezelfde plaats als bij het oorspronkelijke 
dekje aan 1 zijde heel stevig vast, boven op de bovenkant van het dekje. Naai dan de andere 
kant ook vast, maar zorg ervoor dat de band niet strak zit zodat je de singel er nog 
onderdoor kunt halen. 

Als het eigenlijke dekje af is kun je het natuurlijk nog versieren door er bijvoorbeeld een 
strikje op te naaien, of door er knoopjes op te maken. Let erop dat de versiersels nooit onder 
het zadel terecht kunnen komen, want daar zal je paard last van krijgen. 
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LESSEN LR & PC DE DUINRUITERS 
 

Allereerst wil ik jullie hartelijk welkom heten in het nieuwe seizoen, nog steeds dezelfde 
persoon alleen in een andere functie. Mijn naam is Kathleen Snippe, voorheen jullie 
penningmeester, vanaf heden verzorg ik i.s.m. de instructeurs en het volledige bestuur de 
indeling van de lessen. Dus mochten er vragen zijn of wil je veranderen van les dan kun je bij 
mij terecht. 

2015 is van start gegaan en dat betekend voor velen weer een nieuwe start van het seizoen. 
Vanaf februari is de winterstop weer voorbij waardoor alle lessen weer gaan draaien. Dinsdag, 
woensdag en zaterdag zijn er dressuurlessen en de donderdag wordt later in het seizoen 
weer de springavond. 

Er is sprake geweest van een jaar lang springles geven maar door te weinig animo is dat idee 
van de baan. De springlessen zullen weer hervat worden vanaf 16 april en worden tot 1 
september gegeven. 

Van 16 mei t/m 31 mei zijn er zowel op de dinsdag als op de donderdag geen lessen i.v.m. 
vakantie.  

Graag tot ziens bij de lessen! 

 

Met vriendelijke groet, Kathleen Snippe 
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Onze jarige in februari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1      Annemarie Boon 
2  
3  
4  
5  
6 Jaimee v/d Ree 
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
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Beroemde ruiter 
 

 
Jeroen Dubbeldam 

 
Jeroen Dubbeldam 2013 

Persoonlijke informatie 

Volledige naam Jeroen 
Dubbeldam 

Geboortedatum 15 april 1973 
Geboorteplaats Zwolle 
Nationaliteit  Nederland 
Lengte 1,86 m 
Gewicht 82 kg 

Sportieve informatie 
Discipline paardensport 

Olympische Spelen 
2000 

Portaal  
  

Spor
t 
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Jeroen Dubbeldam (Zwolle, 15 april 1973) is een Nederlands springruiter. Hij nam 
eenmaal deel aan de Olympische Spelen en won bij die gelegenheid een gouden 
medaille. 

 
Jeroen Dubbeldam op Utasha in 
Wiesbaden, 2013 

 

 

 

 

 

Sportloopbaan 
Dubbeldam won zijn eerste prijs in 1994, toen hij met het paard Killarney Europees 
kampioen werd bij de "young riders". Zijn eerste grote successen haalde hij met De 
Sjiem. In 2000 won hij de gouden medaille bij de Olympische Spelen in Sydney en een 
jaar later de prestigieuze Grote Prijs van Aken. In 2010 won hij de Grote Prijs van 
Calgary op Spruce Meadows. 

In augustus van 2006 werd Dubbeldam op Up and Down wereldkampioen met het 
nationale team, bij de vijfde Wereldruiterspelen te Aken, samen met Albert Zoer, 
Gerco Schröder en Piet Raijmakers. Acht jaar later haalde hij, op de 
Wereldruiterspelen 2014, een nog groter succes. Samen met Gerco Schröder, Jur 
Vrieling en Maikel van der Vleuten won hij eerst goud in de landenwedstrijd. En 
daarna won hij, als eerste Nederlandse springruiter in de geschiedenis, de individuele 
wereldtitel. In de finale reed hij vier foutloze parcoursen tijdens de paardenwissel. 

Jeroen Dubbeldam heeft als hoofdsponsor Havens Paardenvoeders. 

Persoonlijk 
Dubbeldam is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Weerselo, waar hij een 
wedstrijdstal runt, vernoemd naar De Sjiem. 
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40 jaar clubblad 
Het is echt waar ons clubblad komt al 40 jaar uit en alle jaargangen zijn bewaard gebleven wij 
van de redactie willen jullie een kijkje geven van wat er door de jaren heen allemaal in stond, 
als jullie er meer van 
willen zien dan kan 
dat want de oude 
clubbladen zitten in 
ordners en die liggen 
in het zwarte kastje 
in de kantine, dus 
ben in de kantine pak 
er gerust eens een 
ordner. 

 

 

 

 

Dit is 1 van de mooie tekeningen die er toen der tijd veel in stonden er staat niet bij wie het 
heeft getekend ook het voorblad is heel veel jaren het zelfde geweest. Nu hebben we al een 

aantal jaren foto’s op het voorblad met elk jaar weer 
andere foto’s 
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Ook komen tijdens het bladeren bekende namen tegen die toen al lid waren of ouders van 
leden van nu, een paar bekende namen zijn Liane, Annemarie Zon en Hein Wessels ja de 
ouders van Leonie, Elly ( van de redactie ) en nog meer zo als jullie op deze leden lijst van uit 
tijd kunnen bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie zullen dit jaar in elk clubblad wat van de historie kunnen zien, van op een typemachine 
getypte en daar na gestencild naar mooi afgedrukt met een printer, ook dat de 
advertentiebladen eerst op gewoon papier en nu op glanspapier en met de mogelijkheid om in 
de advertentie in kleur te laten afdrukken.  We hopen dat jullie het met net zoveel plezier 
zullen lezen als dat wij dat doen tijdens het door bladeren op zoek naar leuke stukje voor in 
het clubblad. 
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Hoe trailerladen 
 

 
De eerste keer een paard vervoeren kan de basis worden van een goed vervoerbaar paard - of 
juist een onvervoerbaar paard. Het is dus zeer belangrijk dat de eerste ervaring een goede is 
en dat de tijd wordt genomen een paard voor het eerst op de trailer te zetten. Zorg er dus 
voor dat het eerste vervoer geen haastklus wordt. 

Uitgangspunten 

In dit artikel wordt uitgegaan van een volwassen paard, dat vast kan staan, netjes meeloopt 
aan het halster en al wat dingen gezien heeft. Het is verder mogelijk om met allerlei 
grondwerktechnieken, Parelli, Voest ed., een paard te leren langs en over obstakels te lopen. 
Door dit te oefenen leert een paard blindelings te vertrouwen op de begeleider. Tussen 
tuinstoelen, over grondzeil, langs grote tonnen: allemaal oefeningen die een paard leren dat 
'enge' dingen niet eng zijn. Leer een paard ook voor je uit langs en over dergelijke obstakels 
te lopen. En leer je paard aan de hand achteruit te lopen. Al dit voorwerk zal straks bij het 
echte werk nuttig blijken te zijn. 

Het klaarzetten van de trailer 

Koppel de trailer aan de auto en draai eventueel het neuswieltje uit voor meer stabiliteit. 
Heeft je trailer poten aan de achterkant, gebruik deze dan ook. Zet de auto op de handrem. 
Zorg dat de trailer zo staat dat de achterkant van de klep over de volle breedte de grond 
raakt en dus niet kiept wanneer het paard op een hoek gaat staan. Leg eventueel wat stro of 
zaagsel op de klep en open het voordeurtje, zodat de trailer lichter lijkt van binnen. Zet bij 
een tweepaardstrailer het tussenschot schuin. Zorg dat er aan één kant van de trailer 
aanleuning is, bijvoorbeeld door de trailer langs een muur te parkeren. Zorg er daarbij wel 
voor dat het paard zich niet alsnog klem kan lopen/springen tussen trailer en muur! 

Het oefenen van het laden 

Doe je paard (zonodig en als je paard het gewend is) beenbescherming om. Loop eerst een 
paar keer met het paard langs de combinatie. Laat het alles goed bekijken. Meestal is het dan 
een kwestie van zelf vol overtuiging op de trailer aflopen, het paard de gelegenheid geven 
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even te snuffelen en dan gewoon door te lopen. 

Mocht dit toch niet meteen werken, dan geen paniek, en zeker geen zenuwen, heb geduld! 

Regel 1 is dat het paard nooit ongeïnteresseerd stil mag staan vlak voor de klep. Stilstaan en 
snuffelen aan de klep is OK, stilstaan en een beetje rondkijken niet. Houd het paard dus in 
beweging. Gaat hij achteruit, dan laat je hem nog eens 10 meter extra achteruit lopen. Draai 
een volte en zet hem opnieuw recht voor de trailer. Houd net voldoende druk op het 
halstertouw om hem bij de les te houden, maar niet zoveel dat hij ertegenin gaat. Zodra hij 
een stap in de goede richting doet, druk van het touw af: dit is z'n beloning. Je zult merken 
dat, als je er maar voor zorgt dat het punt 'ertegenin gaan' nooit opgezocht wordt, dat je 
paard 9 van de 10 keer het binnen een kwartier zat is, dat gedraai en gezeur, en je de trailer 
in zal volgen. Laat iemand het tussenschot rechtzetten in het geval van een 2-paardstrailer, 
de achterbalk vastzetten en zet dan pas het paard vast. Beloon hem, geef hem wat te eten en 
laat hem een paar minuten staan. Laad je paard vervolgens weer uit en oefen nogmaals. Het 
achteruit de trailer uitlopen kan ook erg eng zijn de eerste keer. Je paard voelt tenslotte dat 
de grond achter hem, die hij niet kan zien, achterover helt, en dus in principe onbetrouwbaar 
en gevaarlijk is. Kom niet in de verleiding je paard in een tweepaardstrailer zonder 
tussenschot aan te leren dat hij kan omdraaien. Als je paard schuin achteruit loopt, draai zijn 
hoofd dan in de richting dat zijn achterhand uitwijkt. Op die manier stuur je hem weer bij. 
Laat eventueel bij het uitladen iemand achter naast de trailer staan, maar pas op dat je paard 
niet schrikt wanneer een voor je paard onzichtbaar iemand opeens een hand op de kont legt 
om je paard bij te sturen. Oefen niet meer dan 2 of 3 keer inladen achter elkaar, het moet 
wel leuk blijven. De tweede of derde oefendag ga je je paard leren om halverwege het in- of 
uitladen even te stoppen op de klep, en dan weer door te lopen. Dit is een erg nuttige 
oefening, waarbij je je paard uiteindelijk iedere stap de trailer in of uit kunt 'sturen'. Het 
leert je paard gecontroleerd in en uit te stappen, en voorkomt erin of eruit stormen. 

Nu ben je klaar voor de allereerste rit. Wanneer het enigszins mogelijk is zou dat een kort 
ritje moeten zijn, van een kwartier hooguit. 

 

Tips & tricks 

Til de voorbenen één voor één op de klep wanneer een paard die stap niet uit zichzelf durft te 
zetten. Beloon uiteraard uitbundig wanneer het paard één of beide voorbenen op de klep 
heeft staan en er ook blijft staan en gewicht op durft te zetten. Is het paard erg angstig, 
dan is het een goed moment te stoppen met oefenen wanneer het paard met beide benen op 
de klep durft te staan. Knijpen in de zwilwrat zorgt voor reflexmatig optillen van de benen, 
waardoor het paard bijna vanzelf z'n voeten optilt. Dit kan een erg handig hulpmiddel zijn, 
vooral bij de achterbenen. Een 'kontje geven' is ook een manier om een paard een trailer in te 
'duwen'. Twee mensen staan hierbij ieder bij een achterbeen en geven elkaar achterlangs het 
paard een hand en geven vervolgens druk. In het verlengde hiervan ligt de bekende longe 
achterlangs. Bij het eerste inladen van een paard zouden dergelijke trucs echter niet 
noodzakelijk moeten zijn. 

Het is verleidelijk om af te spreken dat je om 3 uur op stal bent, om kwart over 3 gaat laden, 
om 10 voor half 4 wegrijdt en dan om kwart voor 4 op je afspraak kunt zijn. Plan altijd echter 
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ruim de tijd. Door de tijd te nemen ben je zelf rustiger, wat ook weer een rustgevende 
invloed op het paard heeft. Lukt het laden even niet, bel dan liever dat de afspraak een tijdje 
verschoven wordt, dan dat je gaat proberen het paard snel te laden. 

Moeilijk laadbare paarden 

Heeft een paard eenmaal laadproblemen, dan is het vaak erg moeilijk dit te verbeteren. In 
principe zou het hele bovenbeschreven trainingsprogramma opnieuw doorlopen moeten 
worden, in hele kleine stapjes. Grondwerk is hierbij verder een onmisbaar hulpmiddel. 

Er zijn altijd omstandigheden waarbij de tijd nemen niet mogelijk is - bijvoorbeeld wanneer 
een paard met spoed naar een kliniek moet. Helaas is er niet één foolproof truc om in een 
noodgeval een onlaadbaar paard te laden. Sedatie (eventueel door een dierenarts) is een 
optie, evenals blinddoeken. Ook het gebruik van één of twee longes kan in zo'n geval 
noodzakelijk zijn. Laat je nooit verleiden tot het gebruik van zwepen - je wil je paard niet nog 
banger voor de trailer maken dan hij al is. Ook een dominant paard dat de trailer niet in wil 
zal dit uit angst doen. 

Opeens niet willen 

Sommige paarden hebben er last van: altijd braaf laden en ineens de trailer niet meer op 
willen. Vaak gebeurt dit op een wedstrijd of keuring, als de spanningen hoog zijn geweest of 
als je 'snel' naar huis wil. Mocht het paard dit doen, laat je dan nooit verleiden tot 
schreeuwen, slaan of onrustig gedrag. Een veel gezien probleem in dit soort situaties is, dat 
er steeds meer mensen bij komen staan die (overigens vaak goed bedoeld) advies geven, of 
willen helpen. Verzoek deze mensen vriendelijk door te lopen, het paard zal alleen maar meer 
gestrest raken door alle ophef. Blijf altijd zelf rustig en probeer de handleiding hierboven 
voor een eerste keer laden te volgen. 

Ten slotte 

Vergeet één ding nooit: een paard is een vluchtdier, geen holendier. Wij mensen verwachten 
dat een paard het normaal vindt opgesloten te staan in een nauwe ruimte, die bovendien gaat 
bewegen en herrie maakt. Grote, bedreigende voorwerpen (zoals toeterende vrachtwagens) 
komen hem achterop en hij kan geen kant uit. Goed beschouwd is het rustig in een trailer 
staan voor een paard een teken van een ongelooflijk vertrouwen in de mens en een totale 
overgave aan iets doodengs. Houd dat altijd in het achterhoofd: een trailer is een van de 
meest onnatuurlijke dingen die wij een paard kunnen aandoen. Wat dus ook heel belangrijk is: 
rijd rustig. Ben je constant bewust van het feit dat er een paard in die trailer staat. Hij ziet 
die verkeersdrempels niet aankomen! 
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Even voorstellen.. 

Hallo duinruiters, Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over mijn paard ‘Sanzio’. 
Sanzio (San Brentano x Haarlem) is een 9 jarige ruin. Het is een Oldenburger. Hij heeft een 
donkerbruine kleur. Ik rij met hem op het moment in het Z1. Sanzio is een echt leerpaard 
voor mij! Ik ben echt verschrikkelijk blij met hem!!! Samen met mijn trainers hoop ik het 
hoogst haalbare met hem te bereiken. We worden steeds meer een combinatie.  Mijn droom is 
voor de komende jaren om met hem bij de junioren te rijden! Maar ik heb natuurlijk ook heel 
veel lol en plezier met hem  want hij is echt super lief!! Sanzio was in het begin nog weinig 
gewend en moest erg socialiseren. Ook daar werken we samen aan, zo hebben wij bijvoorbeeld 
meegedaan aan de ‘Bit’ talentendagen. Daar ben ik met Sanzio als 10e geëindigd van de tachtig 
deelnemers. Daar was ik natuurlijk super trots op! Ook heb ik voor het eerst meegedaan aan 
‘indoor beukers’ kür op muziek. Dit was een erg leuke ervaring om mee te doen met Sanzio. 
We doen erg ons best  om een goede combinatie te worden en om het  vertrouwen van hem te 
krijgen.  

We komen elkaar vast gauw tegen… 

Groetjes Sanne Gouwenberg en Sanzio. - 
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Notulen Algemene Leden Vergadering 21 maart 2014 
 

 
Afbericht: Sanne Wittenberg, Marleen Houtkooper, Richard en Annemarie van Mourik, Liane 
Wijngaard 
 
▪ Opening en mededelingen. 

 
Jennifer bedankt  iedereen voor zijn/haar opkomst en geeft aan dat de ledenvergadering 
verplicht is en dat we daarom (ondanks de geringe opkomst) de vergadering toch elk jaar weer 
inplannen. 

 
▪ Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen 
 
▪ Notulen Algemene Leden Vergadering 2013. 

Geen op en/of aanmerkingen 
 

▪ Jaarverslag over 2013 van de voorzitter. 
Zoals ieder jaar zijn er ook in 2013 een aantal evenementen georganiseerd, bestaande uit 3 
onderlinge wedstrijden en een aantal avondwedstrijden. We zien dat het aantal deelnemers wat is 
afgenomen, dit komt mede door de hoeveelheid wedstrijden waaruit men kan kiezen. Er zijn tijdens 
de wedstrijden wat opmerkingen geweest over de kwaliteit van het grasveld, het terrein is 
ondertussen ontzettend opgeknapt. 
 
De eerste avondwedstrijd zal al in mei zijn. Op 20 april is de onderlinge springcompetitie op ons 
terrein, inschrijven kan bij Marleen Houtkooper. 
 
De avondwedstrijden zijn een goede inkomstenbron voor de club.  
 
Op 29 juni is de open onderlinge wedstrijd, tevens bestaat de Schooten dan ook 50 jaar. 
Waarschijnlijk worden er nog meer festiviteiten aan gekoppeld. 
 
In 2013 werd de lesweek ook voor het eerst gesplitst, dit werd verdeeld in verschillende avonden. 
Dit is goed bevallen en voor 2014 hebben we dit weer zo in gedeeld. Vorig jaar is Maarten van Stek 
geweest, dit jaar willen we gastinstructie regelen voor de springruiters. 
 
We hebben de horecavergunning binnen voor de kantine. Het is wel van belang dat we ons strikt 
aan de regels houden, dus geen alcohol onder de 18 jaar. 
 
Tulpen Duin Menrally:  
Het woord wordt aan Gerard gegeven. Op 27 april zal de tiende versie, van de TDM plaatsvinden. 
Deze wordt voor de laatste maal door het huidige bestuur georganiseerd. Het enthousiasme onder de 
deelnemers is zeker nog aanwezig, dus het zou erg leuk zijn als het de komende jaren mogelijk is 
om dit te organiseren. 
 
Jennifer geeft aan dat er binnen het bestuur ook over is gesproken. Wel zouden we graag zien dat 
het starten vanuit onze accommodatie gebeurt, zeker nu we een mooi terrein hebben met gezellige 
kantine. Mochten mensen hierover willen meedenken, meld je aan! 
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Juliandorp Power Festival: 
Gerard vertelt dat dit een tweejaarlijks evenement is. Het is een goede inkomstenbron voor de club. 
Gerard wil dit er graag bij blijven doen voor de vereniging als we hier weer voor worden 
uitgenodigd. 
 
Lesindeling:  
Dinsdagavond dressuur. 
De menles van woensdag is vervallen. Dit is nu de lesavond van Cheryl. 
Donderdag is er vanaf april weer springles 
Richard is voorlopig uit de roulering en zijn lessen zijn verdeeld over de andere lessen. 
Er wordt nog gezocht naar iemand om de allerkleinsten les te geven die eventueel ook voor de 
andere lessen kan invallen. 
 
Elisa geeft een kort overzicht van het ledenverloop in 2013. In 2013 waren er 51 leden, vijftien 
leden hebben zich afgemeld, ook hebben er nog drie donateurs opgezegd. Er zijn 10 nieuwe leden 
bijgekomen. In het totaal hebben we nu dus 46 leden. Er is dus een kleine daling in het totaal aantal 
leden geweest het afgelopen jaar. 
 
De menvereniging bestaat nog slechts uit één niet lessend lid, er worden nu dan ook geen menlessen 
meer gegeven. 
 
Het woord gaat weer naar Jennifer: Dit jaar willen we graag wat meer doen voor de springleden. 
Het idee is om een aantal keer oefenspringen (opengesteld) te organiseren. Overige verenigingen 
doen dit ook, dit is ook een goede manier om leden te trekken. 
 
▪ Financieel jaarverslag over 2013 van de penningmeester. 
Kathleen heeft een overzichtelijke PowerPoint presentatie samengesteld om de leden van de 
financiële stand van zaken te voorzien. Hier een kort tekstueel overzicht; 
 
Wat komt er in? 
Contributie is onze belangrijkste inkomstenbron. Alles is een beetje een neergaande tendens, maar 
gelukkig zijn de uitgaven dan ook lager. Dit heeft te maken met de vermindering van het aantal 
leden. In 2013 hebben we ook flink wat subsidie mogen ontvangen. Belangrijk is dat de contributie 
altijd minimaal de instructiekosten kan dekken. 
 
Verwachting is dat de inkomsten van het oud papier terug zullen lopen i.v.m. de papierbak thuis. 
Het oud papier levert sowieso weinig op. 
 
De narcissen doen het wel elk jaar erg goed. De fietssponsortocht van de Rabobank staat ook weer 
op het programma, deze zal op 14 juni plaatsvinden.  
 
Er kunnen ook altijd extra clubloten gekocht worden. 
 
Dit jaar is er al met al toch weer zo'n 8000 euro binnengekomen. 
 
Het Duinruiterterrein: 
Er zijn in 2012 veel uitgaven aan het terrein geweest. De uitgave voor de drainage hebben we in 
2013 terug gehad van de gemeente.  
 
Er wordt 2800 euro per jaar betaald voor de huur. Dit is een behoorlijke post vandaar dat er altijd 
extra activiteiten noodzakelijk zijn. Het contributiegeld gaat immers nagenoeg volledig op aan het 
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dekken van de instructiekosten. 
 
De telefoonkosten zijn eruit, de vaste lijn is opgezegd. Hier is weer wat mee bespaard. 
 
De inkomsten van de wedstrijden en de kantine. 
We hebben dit jaar voor het eerst meer kosten gehad dan inkomsten van de wedstrijden. Bij de 
kantine inkomsten zie je om het jaar uitschieters, deze zijn van het JPF. De kantine-inkomsten doen  
het erg goed. 
 
We zijn ontzettend blij met de nieuwe kantine. Iedereen die hier zo hard aan heeft gewerkt wordt 
hiervoor hartelijk bedankt. We horen ook veel complimenten over het mooie nieuwe clubgebouw. 
 
Clubblad: 
Het clubblad loont nog steeds. Het zou erg fijn zijn als er wat meer input vanuit de leden komt voor 
het invullen van het clubblad. De dames van het clubblad steken er veel tijd in en het ziet er ook 
altijd verzorgd uit. Dames bedankt! 
 
Jeugdactiviteiten: 
De uitschieter aan jeugdactiviteiten is in 2010 geweest, dit is vanwege het toen 40-jarig bestaan van 
de club. 
 
Kathleen bedankt iedereen voor het vertrouwen wat iedereen in haar heeft gehad. Marleen neemt 
het over van Kathleen. Kathleen gaat het stokje van Karen overnemen. Kathleen zal Marleen het 
eerste jaar ook nog helpen.  
 
▪ Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
Marleen de Graaf en Janneke Ruygrok en hebben de kascontrole van 2013 op zich genomen en 
goed bevonden.  
 
Voor volgend jaar zullen Janneke Ruygrok en Cheryl Leijenaar de kascontrole over 2014 uitvoeren. 
 
▪ Verslag lessen 
Tijdens de lesvrijdagen kan er gecrossed, gesprongen en gedressuurd worden, vorig jaar is er ook 
aandacht geweest voor het rechtrichten.  Als men nog leuke ideeën heeft dan horen we het graag, 
we geven graag gehoor aan de wensen van onze leden. 
 
De KNHS is erg gespitst op de veiligheid. Daarom willen we onder de 18 jaar de bodyprotector 
verplichten bij het springen. 
 
Ook willen we de regels omtrent het springen op de onderlinge wedstrijd aanscherpen. Om mee te 
mogen doen met het springen dien je of in de springles mee te rijden, of met de onderlinge 
springcompetitie mee te doen, of bij de KNHS springen B+1 te zijn. Dit in het kader van de 
veiligheid. Het bestuur is hier eindverantwoordelijk voor en wil zowel voor ruiter als viervoeter een 
verantwoorde situatie creëren. 
 
▪ Aftredend en niet herkiesbaar: Karen Kossen, nieuwe kandidaat Marleen Houtkooper. 
Karen wordt bedankt voor haar inzet, maar zal voorlopig nog wel de coördinatie van de lessen op 
zich blijven nemen. 
 
▪ Rondvraag. 
Naomi Gouwenberg: Is het een idee om meer clinics te organiseren, mogelijk met eigen bijdrage? 
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– Ja dat is leuk, je kan altijd zelf met ideeën en namen komen en mogelijk kun je zelf mee helpen 
met het organiseren. 
 
Leonie Wessels: Is het mogelijk dat er ook een M/Z les komt? 
– We proberen wel zoveel mogelijk de niveaus bij elkaar te zetten. Er zijn alleen weinig lessende 
leden op dit niveau. Mogelijk zijn deze inderdaad niet lessend lid omdat er geen geschikte les is. 
Geef dit dan aan ons door, dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. 
 
Patrick Noorlander: Waarom worden de federatiewedstrijden alleen op vrijdagavond gehouden?  
Op zondag kun je toch meer ruiters binnenhalen en meer inkomsten? - Dit levert minder op als 
gedacht, de onderlinge wedstrijden leveren het meest op. In 2012 is er wel een zondag wedstrijd 
geweest, maar er was qua inkomsten geen meerwaarde aan. We zullen dit wel meenemen in de 
kalender voor 2015 
 
Annemarie Zon: Er stond een wedstrijd dubbel van ons met een wedstrijd van een zustervereniging. 
– Klopt, dit is inmiddels aangepast. 
  
Naomi Gouwenberg: Kunnen de lessen voor de kleintjes om half 4 op woensdagmiddag. 
– Het is nog niet zo ver, het is eerst van belang om een instructie te vinden. Daarna zal er met de 
ouders overlegd worden over wat een handige tijd is. 
 
▪ Sluiting. 
Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot volgend jaar. 
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BIXIE PAGINA 
 

 
Zo 

8-2-2015 
WEDSTRIJD PC. KLEPPERTJES TE DEN 
BURG 
Pony 

DEN BURG ▪ 
 

▪  
Zo 

1-3-2015 
WEDSTRIJD PC. DE SCHILDKNAPEN TE 
OUDKARSPEL 
Pony 

OUDKARSPEL  
 

  
Zo 

31-5-2015 
WEDSTRIJD PC. KLEPPERTJES TE DEN 
BURG 
Pony 

DEN BURG  
 

  
za 

4-7-2015  
5-7-2015 

WEDSTRIJD LR. KENNEMERRUITERS TE 
BERGEN NH 
Pony & Paard 

BERGEN NH  
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 
Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 
 
Hoe beschermen paarden zich tegen oververhitting? 
 
Wanneer het warm is, zetten mensen hun airconditioning aan, honden hijgen en varkens rollen. 
Paarden doen dit niet en toch blijven ze dit? Ze zweten. 
Paarden zweten over de totale oppervlakte van hun huis, maar de grootste concentratie 
zweetklieren bevindt zich aan zijn nek, borst, schouders en flanken. 
Bij het bewegen ontstaat er energie in de vorm van spierbeweging en warmte. Deze warmte 
moet afgevoerd worden, want anders kunnen inwendige organen beschadigd raken. De 
uitwaseming van zweet langs de huid voorkomt deze mogelijk schadelijke oververhitting. Het 
is dus niet het zweet zelf dat het paard afkoeling brengt, maar het verdampen ervan. 
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Ras v/d maand New Forest pony 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Forest Pony 
Paardenras 

 
 

 
New Forest, hengst, Frankrijk 

Basisinformatie 
Type pony 
Herkomst Britse Eilanden 
Gebruik rijpony, tuigpony 

Eigenschappen 
Stokmaat tot 148 cm 
Kleuren alle, behalve bont 

Fokkerij 
Stamboek New Forest Pony Stamboek 
Website NNfPS 

 
 

 
New Forest Pony 

Paard 
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Geschiedenis 
Er wordt al gerefereerd naar de pony in 1016, te New Forest, een Engels district, 
tussen Southampton en Bournemouth. In die tijd waren het nog rasechte pony's, die 
later veredeld werden met paardenrassen als de Arabier en de Engelse volbloed zodat 
ze sneller en iets groter werden. Vroeger werd de New Forester vooral gebruikt als 
trekdier in de landbouw en voor het vervoer van mensen. 

Er leven in landelijke gebieden en de bossen in New Forest nog pony's die net niet 
echt wild zijn, maar toch nog in kuddes in de vrije natuur grazen. Deze hebben vaak 
wel een eigenaar en staan dan onder toezicht van iemand die tegen vergoeding de 
paarden in de gaten houdt. 

Rijpony voor kinderen 
Rond 1957 kwamen de eerste New Foresters naar Nederland, vooral om gebruikt te 
worden als pony waarop kinderen prettig kunnen rijden. De New Forest pony heeft 
ruimere en soepeler gangen dan de Shetlandpony, die vaak gebruikt wordt voor de 
allerkleinsten. De New Forest pony's waren voor Nederlanders aantrekkelijk omdat 
het sterke pony's zijn, die graag werken en vriendelijk zijn voor mensen. In 1957 
werd het stamboek opgericht en de New Forester werd in de daaropvolgende jaren 
enorm populair in Nederland. Sommige andere ponyrassen werden pas in de jaren 1960 
naar Nederland gehaald, zoals de Haflinger en de Connemara pony 

Kenmerken 
De stokmaat van de New Forester ligt tussen de 120 en 148 cm. Boven 147 cm spreekt 
men niet meer van een pony, maar van een klein paard. 

New Foresters zijn onder andere te herkennen een droge lichaamsbouw en hard 
beenwerk, te herkennen aan de duidelijk afgetekende spieren en dieptes van het 
lichaam van de pony's. Voor zowel Nederland als België geldt: goede wedstrijdpaarden 
hebben aflopende schouders, een mooie ronde, niet te zware hals, een breed 
voorhoofd en vriendelijke ogen. De benen moeten stevig zijn en van de zijkant gezien 
heeft de pony de vorm van een rechthoek. Er wordt ook op de botten en op de hoeven 
gelet. De kleinere pony's hebben vaak de beste verhoudingen. 

New Foresters zijn vaak bruin of bruinachtig van kleur, of grijs, maar vele 
kleursoorten zijn mogelijk, met uitzondering van bont en blauogige palomino. 

Fokkerij in Nederland en België 
Het Nederlandse New Forest stamboek is een gesloten stamboek. Dat wil zeggen dat 
er geen kruisingen worden ingeschreven. Er zijn keuringen voor dekhengsten en voor 
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jonge hengsten. Voor de merries zijn er jaarlijks zes regionale en één landelijke 
keuring. Er bestaan predicaten, die worden uitgegeven: sterpaard, preferent en 
prestatie. Prestatie: pony, dekhengst, fokhengst en fokmerrie. Veulens met minimaal 
vijfentwintig procent New Forest bloed kunnen worden opgenomen in het 
wedstrijdregister. 

Het Belgian New Forest Pony Studbook bevat zo'n vijfhonderd inschrijvingen van 
rasechte New Foresters. Er is jaarlijks een grote merriekeuring en een gefaseerde 
hengstenkeuring. 

 
 
 
Wij willen namens de redactie Annemarie Zon, heel erg bedanken dat ze voor ons jaren de 
uitslagen in het clubblad heeft willen doen. 
Helaas is ze er per 2015 mee gestopt en mogen wij zelf dit gaan doen, als wij iemand vergeten 
te plaatsen willen wij daarvoor alvast onze excuses voor aanbieden, het is even een gepuzzel, 
maar het gaat helemaal goed komen. 
Nogmaals Annemarie bedankt!!!!!!!!!!!!! 
 

 

Wist je dat…… 
 
- de kantine te huur is voor vergaderingen, cursussen, lessen, etc. 
- door te winkelen bij de Vomar je doormiddel van   
         je pasje voor de vereniging spaart 
- je wel het streepjescodenummer aan ons mag geven 
- oud papier nog steeds gebracht kan worden 
- de vereniging al deze inkomsten niet kan missen !!! 
- alle leden vrij mogen rijden in de bak op ons terrein 
- je de sleutel op kan halen o.a. bij de fam.Borst en v.Mourik 
- je wijzigingen van adres en/of  telefoon door mag geven 
- de ledenvergadering met loterij op vrijdag 20 maart is !!! 
- alle leden met partner of ouders verwacht worden 
- de eerste OW op 2e paasdag 6 april plaats vind 
- aan de Tulpduinmenrally op 19 april ook leden onder het  
          zadel mee kunnen doen 
- de start  plaats vind vanaf  ons eigen terrein !!! 
- de springcompetitie 22 febr., 22 maart, 26 april en 10 mei is 
- meer nieuws te horen is vrijdagavond 20 maart, aanvang 20.00 uur !!! 
- Raymund Tuit een nieuw paard heeft 
- wij hem veel succes toe wensen 
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Onze jarige in maart 
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Beroemd paard “De Sjiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sjiem is een van de meest succesvolle paarden uit de Nederlandse paardensport, 
dit onder springruiter Jeroen Dubbeldam 

Afstamming en signalement 
De Sjiem is een schimmelkleurige KWPN-ruin en werd geboren in 1989 onder de 
stamboeknaam Haram. Zijn vaders vader is de beroemde dekhengst Nimmerdor, die 
zelf op internationaal Grand Prix-niveau in de springsport actief was onder Albert 
Voorn. 

 

De Sjiem 

 
Springpaard 

Geboren: 1989 
Overleden - 
Sekse: ruin 
Kleur: schimmel 
Stokmaat: 1,70 meter 
Ras: KWPN 

Ruiter: Anne van Vulpen, Jeroen 
Dubbeldam 

Website: http://www.jeroendubbeldam.nl 

•  
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Afstamming van De Sjiem 

De 
Sjiem 

Aram 

Nimmerdor (pref) 
Farn (pref) 
Ramonaa (ster) 

Miranda (ster, pref) 
Upercut XX 
(pref) 
Delly (ster) 

Chief 

Wahtamin XX 
(Wathamin) 

I Say XX 
Miss Rhona XX 

Rachel 
Kompromis 
Hieta 

Carrière 
De Sjiem is geboren in 1989 bij fokker W.J. Boerkamp uit Olst en is in eigendom van 
dhr. B.J. Holtkamp uit Enschede. Bennie Holtkamp is de schoonvader van Jeroen 
Dubbeldam. 

Het paard is ontdekt door Gijs van Vulpen, die het dier in een weiland zag staan. 
Omdat Gijs als bijgeloof had dat er altijd een schimmel op stal moest staan ('de 
Sjiem' is Utrechts voor 'de schimmel'), heeft hij het paard gekocht. Al gauw bleek 
wat een talent hij in huis gehaald had. Ondanks zijn moeilijke karakter wist Anne van 
Vulpen toch heel veel successen met het paard te bereiken. 

Jeroen Dubbeldam zag De Sjiem voor het eerst op wedstrijd in Mariënheem. Maar De 
Sjiem bleek geen makkelijke en Jeroen had de nodige problemen met de schimmel. Na 
hulp van Gert van den Hof kon de samenwerking tussen Jeroen en De Sjiem echt 
beginnen. In 1998 debuteerden Jeroen en De Sjiem op het hoogste niveau in de 
springsport. Hetzelfde jaar werd de combinatie uitgeroepen tot Samsung Horse and 
Rider of the Year 1998. In 2000 behaalde de combinatie Olympisch Goud in Sydney. 

In 2005 kwam er een einde aan de wedstrijcarrière van de Sjiem. De schimmel nam op 
21 april 2006 afscheid van het publiek op Jumping Amsterdam. De Sjiem en Jeroen 
Dubbeldam galoppeerden een ereronde, terwijl zij werden toegezongen door René 
Froger. De Sjiem staat nu van zijn welverdiende rust te genieten op stal "De Sjiem" in 
het Twentse Weerselo. 

Resultaten 

Olympische Spelen 
• 2000 Sydney 

• Olympisch Kampioen individueel 
• 5e plaats met het team 
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Wereldkampioenschappen 
• 1998 Rome 

• 5e plaats met het team 
• 2002 Jerez de La Fontera 

• 5e plaats met het team 

Europese Kampioenschappen 
• 1999 Hickstead 

• 3e plaats met het team 
• 2001 Arnhem 

• 4e plaats met het team 

Nederlandse Kampioenschappen 
• 1998 Hoofddorp 

• Reserve Nederlands Kampioen 
• 2001 Mierlo 

• 3e plaats 

Grote Prijzen 
• 2001 Aken 

• 1e plaats 
• 2001 Amsterdam 

• 2e plaats 
• 2001 Stuttgard 

• 2e plaats 
• 2001 Geneve 

• 3e plaats 
• 2002 Northen Hardenberg 

• 4e plaats 
• 2002 Bremen 

• 2e plaats 
• 2003 Maastricht 

• 3e plaats 
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Wedstrijduitslagen 
 
Callantsoog, zondag 30 november 2014 
 
Lotte Borst   Vival   cat D M1 175 
         164 
Sanne Gouwenberg  Sanzio    Z1 206 
         202 
Leonie Wessels  Costa    Z1 202 
         202 
 
Franeker, zaterdag 6 december 
 
Sanne Gouwenberg  Diesel   cat D Z2 66% 
         64,5% 
 
Barsingerhorn, zaterdag 13 december 2014 
 
Charlotte Borst  Vival   cat D  M1 174 
         174 
Anouk Kossen   Prins Palermo  cat D M2 170 
         180 
 
Waarland, zondag 14 december 2014 
 
Daimy Tijdeman  Floor    B 161 
         172 
 
Barsingerhorn, zondag 14 december 2014 
 
Leonie de Kraker  Starlight   L1 177 
         178 
Sanne Gouwenberg  Sanzio    Z1 204 
         195 
 
Oudkarspel, zaterdag 27 december 2014 
 
Sanne Gouwenberg  Sanzio   Kur Z1 59,13% 
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Oudkarspel, zaterdag 27 december 2014 
Springen 
Elisa Bethlehem  Casciana  B  1e parc foutl  barrage foutl stijl 67.5 
      B  2e parc foutl barrage foutl 
Elisa en Casciana zijn door naar de finale!!!! 
 
 
Oudkarspel, dinsdag 30 december 2014 
Springen finale 
Elisa Bethlehem  Casciana B parc foutl barrage 4 ft stijl 68.5 
 
Hierdoor kregen ze de 6e prijs 
 
Drachten, zondag 4 januari 2015 
 
Sanne Gouwenberg 10e bij BIT Talentendag 
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Van de Kantine 
  
Schoonmaakrooster 
 
Woensdag 25 feb  Ingeborg de Bruin(06-13943073), Cheryl Leijenaar(06-15862011) 
Woensdag 25 maart Lotte Borst(06-51110725), Annemarie Boon(06-13793938) 
Woensdag 15 april Laura Rademaker(0223-660045),Mandy+Kaylee v.d. Weide 
    (06-38227496)  
Woensdag 29 april Fleur Werkhoven(0223-615580), Leonie de Kraker(06-22426244) 
Woensdag 20 mei  fam.v.Mourik/Asselman(0223-610733), Lisa Poeste(30120199) 
 
Let op………noteer je beurt in je agenda of kalender !  
 
Leden onder 18 jaar behoren één van de ouders mee te nemen ! 
 

Aanvang 19.30 uur of in overleg.  Geef daarom aan de eerste van je groepje door wanneer je 
kunt. Mocht deze tijd jullie niet uitkomen, dan kun je ook op een ander dagdeel met elkaar 
afspreken of een deel van de werkzaamheden doen,  schrift ligt op aanrecht.  

Sleutels ophalen bij fam.Borst, fam.v.Mourik of een bestuurslid, van te voren even bellen. 

Verzuim:  de boete is 20 euro en een extra dienst.  
 
 

Kantinedienst 
 
Vrijdag 20 maart ledenvergadering: 19.30 uur Annemarie Boon en Lotte Borst 
 
Voorlopig is er geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen 
en de onkosten in het potje doen !!! 
Wij kunnen deze inkomsten niet missen. 
 
 
P.S.: Alle mest op parkeerterrein verwijderen, in bosschages op DR. terrein deponeren. 
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