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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 –8 Van het bestuur.  

Blz. 9- 13 Combinatie v/d maand, fotopagina, combinatie v/d maand.  

Blz. 14-17 Op tijd afmelden, paardengedicht, flyer onderlinge springcompetitie, uitslagen 

onderlinge springcompetitie Wironruiters. 

Blz. 18- 20            Zo zijn paarden, Bixie wedstrijd 6 juni bij de Duinruiters, onze jarige in mei. 

Blz. 21- 25  Uitslagen ow duinruiters, wist je datjes, Bixiepagina, de nieuwe website is online. 

Blz. 26-27  Voor het been zijn, wedstrijduitslagen. 

Blz. 28        Kantinedienst voor 18 jaar en ouder ( s ), schoonmaak rooster. 

      
       

 

Woordje vooraf 
In april krijgen we altijd een nieuwe voorkant om ons clubblad, althans de laatste 8 jaar, 

daarvoor hebben jaren, heel veel jaren, gedaan met de mooi getekende voorkant van de hand 

van mevr. Zon. Maar omdat het clubblad dit jaar 40 jaar bestaat vonden wij het wel leuk om al 

die voorkanten eens terug te laten komen zo als jullie kunnen zien, we hopen dat jullie het net 

zo leuk vinden als wij.  

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_bethlehem@hotmail.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 Stef v/d Velden                        stef@duinruiters.com

Elisa Bethlehem 

Secretaris  

Tel: 06- 23391218 

elisa_bethlehem@hotmail.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 

mailto:elisa_bethlehem@hotmail.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:ed1764@hotmail.com
mailto:gerardborst38@planet.nl
mailto:pnoorlander82@hotmail.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. 
 

MEI 

 

Vrijdag  8 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zaterdag 9 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis (Clinic) 

Zondag  10 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Donderdag 14/15/16/17 Mei Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  17 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Vrijdag  22 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Schagerbrug 

Woensdag 27 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oude Niedorp 

Vrijdag  29 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oude Niedorp 

Zondag  31 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  St. Maarten 

 

JUNI 

 

Vrijdag  5 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Groote Keeten 

Zat/Zon 6/7 Juni  Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zondag  7 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  14 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag  14 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Woensdag 17 Juni   Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn 

Woensdag 24 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  28 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  St. Maarten 

 

 

THUIS  

 

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 

Zondag  4 Oktober  Tulp & kust rally 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen 

vragen een stukje te schrijven: 

 
combinatie van de maand : Fleur van Werkhoven 

                                                    Cheryl Leyenaar 

 

 
 

  

           

Sluitingsdatum kopij : 24 Mei 
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 3 Juni, 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 dressuur 

Woensdag  :19.00 – 19.45 uur pony/paard  dressuur 

Donderdag :19.00 – 21.15 uur springles  pony /paard 

Vrijdag       :19.00-20.30 uur pony/paard dressuur 

 

 
 

 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Deelname onderlinge springwedstrijd 

 

De regel is hier, zoals 2 jaar terug afgesproken, nog steeds van kracht: deelname kan 

uitsluitend wanneer door de combinatie meegedaan is aan de onderlinge springcompetitie (1x), 

de springles van Liane (minimaal 3 lessen, lessen kunnen ook los gevolgd worden á € 7,50 per 

les)* of wanneer men geklasseerd is bij de KNHS in het springen. Dit kan ook gebaseerd zijn 

op een voorgaand jaar. 

  

Deze regel hebben we destijds als bevordering van de veiligheid en het welzijn van viervoeter 

en ruiter ingesteld. Een wedstrijd is niet bedoeld om te oefenen wanneer je vooraf nog 

helemaal geen enkele springervaring opgedaan hebt. Bij een wedstrijd is sprake van (gezonde) 

spanning en druk om te presteren. Bij de onderlinge springcompetitie kun je in de ochtend op 

een veel ontspannen manier deze ervaring op doen evenals in de springles van Liane. 

 

* Het los volgen van 3 springlessen is ook mogelijk. Deze lessen dien in overleg ingepland te 

worden. Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op met Kathleen Snippe. 

 

Prijsindeling onderlinge wedstrijden 

Voor het springen zijn de indelingen van de prijsrubrieken aangepast. De volgende indelingen 

worden dit jaar gehanteerd voor de onderlinge wedstrijden (met uitzondering van de 

onderlinge springcompetitie waar mogelijk een eigen indeling van toepassing is): 

 

 Oefen laag  

 Oefen hoog 

 Officiële hoogte – voor de klasse B zijn de hoogtes: 

o Categorie A: 50 cm 

o Categorie B: 60 cm 

o Categorie C: 70 cm 

o Categorie D: 80 cm 

o Categorie E: 90 cm 

o Paard: 100 cm 

 

Tijdens de eerste onderlinge wedstrijd was deze indeling iets anders. Aangezien dit voor 

verwarring zorgde zal vanaf de komende de onderlinge wedstrijd de indeling als volgt zijn. 

 

Voor de categorie oefen laag en oefen hoog worden zowel de paarden als pony’s bij elkaar 

gevoegd.  

 

De indeling is aangepast om zo ook meer competitie te krijgen en niet teveel rubrieken te 

krijgen met 1 tot 3 deelnemers zodat deze competitie maar heel beperkt is. 

 

Voor de prijzen telt het beste parcours mee.  

 

Voor het clubkampioenschap telt alleen de resultaten van de officiële hoogte mee. 
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Eerste Avond Dressuur Wedstrijd 

Vrijdagavond 8 mei is de eerste avond dressuur wedstrijd. Als je mee wilt doen geef je dan 

snel op via jennifersjackson@hotmail.com  

Wil je graag schrijven stuur dan ook een mail, we kunnen je hulp goed gebruiken. 

De volgenden KNHS wedstrijden die we organiseren zijn: 

 

 Zaterdag 6 juni  

 Dressuur Bixie tot en met Z2 – inclusief Kur op Muziek – en Bixie springen en 

spel 

 Zondag 7 juni  

 Dressuur B tot en met M2 en springen BB tot en met ZZ 

 Vrijdagavond 19 juni  

 Dressuur B tot en met Z2 

 Zondag 30 augustus  

 Dressuur Bixie tot en met Z2 en Bixie springen en spel 

 Vrijdagavond 11 september  

 Dressuur B tot en met Z2 

 

Voor het weekend van 6 en 7 juni hebben we diverse geldprijzen, verbruiksartikelen, dekens 

en een overall weekendprijs beschikbaar. 

Voor het beschikbaar kunnen stellen van deze prijzen zoeken we nog sponsoren. Het is al 

mogelijk om een rubriek voor € 100 te sponsoren. Voor meer informatie kan men terecht bij 

Patrick Noorlander: pnoorlander82@hotmail.com 

Ook zoeken we nog hulpen voor dit weekend. Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Patrick. 

Inentingen 

Om deel te kunnen nemen aan de onderlinge wedstrijd is het belangrijk dat je inentingen in 

orde zijn. Je viervoeter dient altijd binnen het jaar ingeënt worden. Als dit niet gebeurd is 

dient je viervoeter weer voorzien te worden van een basisinenting.  

De KNHS stelt na een basisvaccinatie (2e vaccinatie na minimaal 21 dagen en maximaal 92 

dagen na 1e vaccinatie) een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza verplicht. Wil je meedoen aan 

wedstrijden, zorg dan dat je paard tijdig is gevaccineerd. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van 

de wedstrijd (binnen 7 dagen na inenting mag niet gestart worden op wedstrijden).  

 

Open stellen van de Onderlinge wedstrijden 

 

Per direct zijn alle onderlinge wedstrijden open gesteld. Op deze manier is er voor bestaande 

leden de gelegenheid om een gelegenheidscombinatie te vormen. Voor niet-leden is het een 

mooie gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging. 

mailto:jennifersjackson@hotmail.com
mailto:pnoorlander82@hotmail.com
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Kosten zijn € 5 per rubriek (dus indien je bijvoorbeeld 2 proeven start, 2x). 

Voor leden geldt dat zij kosteloos recht hebben op een volledige deelname met hun eigen 

viervoeter en/of gelegenheidsviervoeter. Indien zij extra rubrieken willen deelnemen met een 

gelegenheidscombinatie betalen zij per rubriek ook € 5. 
 

Opgave kan voor iedereen via de gele map of middels een mail naar 

jennifersjackson@hotmail.com 

Voor alle deelnemers geldt dat de inentingen op orde moeten zijn om deel te kunnen nemen en 

een veiligheidscap gedragen wordt. 

 

Julianadorp Power Festival (JPF) 

Ook dit jaar zijn wij weer benaderd om de catering te mogen verzorgen tijdens het 

Julianadorp Power Festival. Dit is een heel mooi en gezellig evenement waar we als vereniging 

de gelegenheid hebben om een mooie bijdrage voor onze clubkas bij elkaar te brengen.  

Wil je helpen geef je dan op bij Gerard Borst: gerardborst38@planet.nl 

Er zijn zowel hulpen nodig tijdens de opbouw dag, de dag zelf als de afbouw dag. 

Het evenement vindt plaats op zondag 20 september a.s. 

 

Federatie wedstrijden 

Heb je interesse om federatie wedstrijden te rijden kijk dan voor de mogelijkheden en 

kosten op www.knhs.nl  

Naast kosten voor de startpas betaal je op de wedstrijd nog een bedrag per onderdeel. Voor 

pony’s is dit maximaal € 7 per onderdeel. Voor paarden kan dit variëren van € 10 tot € 20. 

Deze kosten betaal je doorgaans op de wedstrijd dag zelf op het secretariaat. 

Het aanmelden voor een startpas kan bij Jennifer Borst: jennifersjackson@hotmail.com 

Het opgeven voor wedstrijden kan via www.knhs.nl (wedstrijdkalender) of via 

www.startlijsten.nl Op beide sites kun je zien wanneer en waar er wedstrijden zijn en je 

direct opgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jennifersjackson@hotmail.com
mailto:gerardborst38@planet.nl
http://www.knhs.nl/
mailto:jennifersjackson@hotmail.com
http://www.knhs.nl/
http://www.startlijsten.nl/
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Combinatie van de maand 
Aan het woord : Anouska Vuur 

* Naam paard ? : O'lucky Lady 

* Hoe lang heb je haar al ? : lucky is niet van mij maar van liane, ik verzorg luck nu ruim 2 jaar. 

* Waar heb je je paard gevonden ? : ik reed op een stal op verschillende pony's maar de vaste 

pony waar ik op reed werd verkocht omdat ik daar te groot voor werd, de dag na haar verkoop 

vroeg liane of ik lucky wilde doen en dat wilde ik natuurlijk! het begon met poetsen en 

wandelen toen longeren en daarna ook rijden. 

* Geboorte datum paard ? : 10-04-1996 

* Welke klasse rijd je ? : in de B ik ben 6 april voor het echt gestart en heb daar 179 en 180 

punten gereden dus onze eerste winstpunt is binnen ! 

* Wat vind je leuk om te doen met je paard ? : springen vinden we beide erg leuk maar ook 

lekker knuffelen. 

* Bijzondere eigenschap paard ? : Luckje is heel erg lief en makkelijk in de omgang maar 

tijdens het rijden is dat vaak het tegen over gestelde al gaat het wel steeds beter! 

* Ras van je paard ? : KWPN 

* Hoe groot is je paard ? :1.63m 

* Wat eet zij het liefst ? : lucky vind alles wel heel erg lekker behalve bananen die eet ze 

niet. 

* Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja, wie ? : nee niet echt , ik vind een aantal 

Nederlandse ruiters wel heel goed maar niet dat ik ze echt als mijn voorbeeld zie. 

* Hoelang rij je zelf al ? : Ik rij ongeveer vanaf mijn 8e dus dat is 8 jaar. 

* Zelf nog iets leuk toevoegen ? : lucky is echt een heel lief paard en ben liane heel dankbaar 

dat ik alles met lucky mag doen! ik ben helemaal gek van luckje :) 
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Hoii iedereen!  

Ik zag dat wij combinatie van de maand zijn geworden , erg leuk  dus hier komt mijn stukje. 

Ik reed voor dat ik lucky ging doen op een stal op verschillende pony’s en Liane stond daar ook 

samen met Lucky. De vaste pony die ik reed werd verkocht omdat ik te groot voor haar werd. 

De dag na haar verkoop vroeg liane of ik lucky wilde doen en dat wilde ik natuurlijk heel graag. 

Het begon gewoon met lekker borstelen en buiten wandelen en later ook longeren en daarna 

rijden. Toen ik even op lucky reed ben ik lid geworden van de duinruiters en in de les gaan 

rijden bij Liane op dinsdag avond.  

Sinds we op les reden ging het wel steeds wat beter maar lucky is een heel moeilijk paard dus 

dat blijft lastig. Later zijn we ook springlessen gaan rijden en onderlinge wedstrijdjes waar 

we uiteindelijk ook clubkampioen dressuur zijn geworden dat had ik echt nooit verwacht en ik 

was super trots op luck. 

Ik verzorg lucky nu al ruim 2 jaar en we worden steeds meer een combinatie ook al moet er 

nog steeds veel aan gewerkt worden. Ik rij haar elke dag en we gaan met stapjes vooruit.  Ik 

heb ik dit jaar een start pas aan gevraagd en ben ik 6 april voor het eerst gestart waar ik 179 

en 180 punten heb gereden 

Ik ben super blij met lucky, ze is dan wel niet altijd de leukste om op te rijden maar we gaan 

steeds meer vooruit. Naast het rijden is ze ook echt super lief! Ik vind het heel lief van Liane 

dat ik alles met Luckje mag doen!  Ik hoop nog veel meer wedstrijden te rijden en daarbij 

hogerop te komen. Het zal misschien wat langer duren omdat ze erg lastig is maar ik heb er 

wel alle vertrouwen in dat dat ons gaat lukken. En ik hoop dat ik nog heel lang mag genieten 

van lucky en bij de Duinruiters! 

 

Groetjes Anouska en Lucky                                                  
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Combinatie van de maand 

 

Anouska Vuur met O’ Lucky Lady 
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Paardencombinatie van de maand 

 
Mandy van der Weide met Fedde 
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Paard van de Maand. 
Deze maand mag ik een stukje schrijven over mijn paard genaamd Fedde. Fedde 

is mijn 2e eigen paard, hiervoor had ik een E-pony genaamd Vitesse helaas een 

goed huisje voor moeten zoeken omdat ik daar te groot voor werd. Fedde is een 

friese 9 jarige ruin. (De 1e foto was onze 1e ontmoeting)                                              

- Toen ik Fedde kocht was hij erg lomp en sterk hij had 

weinig tot geen bespiering en moest nog veel leren, zowel 

in zijn opvoeding als met het rijden. Aan de hand liep hij 

gewoon over je heen en zag 

hij je niet eens staan. Met 

rijden was het net een grote 

tank. Ik ben nu bijna 2 jaar 

eigenaresse van hem, en vind zelf dat wij veel 

gegroeid zijn. Hij heeft respect loopt niet meer 

over je heen, en met rijden gaat het ook veel 

beter. Ik heb vorig jaar een startkaart aangevraagd en ongeveer 5 federatie 

wedstrijden gereden, helaas heb ik geen vervoer dus kan ik alleen de wedstrijden 

hier in de buurt mee rijden, wij hebben nu 8 winstpunten in de B. ik heb deze 

maand ook besloten om mee te rijden bij de Black Pearls (een friese achttal), 

samen met Annemarie van Mourik dit leek mij bij 

aanschaf van een fries al geweldig om te doen.                     

  
Wij genieten samen ook erg van de buitenritjes die wij maken samen met 

stalgenoten van Stal Erfprins, want Fedde is gestald bij Richard van Mourik waar 

wij veel plezier samen hebben.  

Groeten, Mandy van der Weide. 
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Afmelden 
Als je niet op les 

kunt komen, dien je 

de les tenminste 24 

uur van tevoren bij 

de instructie af te 

melden. 
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PAARDENGEDICHT 
 

Paarden 

 

de paarden stuiven de weide op 

in galop als jonge veulens 

de hengsten fier het hoofd omhoog 

de manen wuivend door de snelheid 

 

merrie’s tezamen  rustig grazend 

ze monsteren de hengsten 

zoeken een waardige koning 

zich stevig voedend voor wat komt 

 

de heren zoeken een dame ten dans 

het gaat nog wat onwennig 

de dames twijfelen nog even 

heffen dan de staart te wuiven 

 

de hengsten worden bronstig 

hinniken een liefdes lied 

de tanden bloot op hoge poten 

zich bewust van hun presense 

 

de weide stoomt van decadentie 

elk paard beleefd een hoogdag 

waaruit nieuw leven zal verrijzen 

en de mooiste taferelen op de weide 
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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 

 

 

 Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle leden van bovenstaande verenigingen 

 

 Voor wedstrijdruiters én voor NIET-wedstrijdruiters. 

 

 De startlijsten worden gepubliceerd via de eigen website van de verenigingen.  

 

 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 

 

 '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. 

 

 's Middags wordt er een officieel parcours gereden dat meetelt voor de competitie. 

 

 Inschrijfgeld: per deelnemer € 10,- 

 

 Competitie: wie aan drie van de vier springwedstrijden mee doet, dingt mee naar de 

kampioensprijzen. Natuurlijk tellen de beste 3 prestaties. 

 

 Alle deelnemende paarden en pony’s dienen ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus. 

Aantonen d.m.v. paspoort bij secretariaat. 

 

 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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Uitslagen Onderlinge Springcompetitie 2015 

Wironruiters 
 

Oef L 

Naam ruiter   pony/paard Cat Klasse  Strafpunten  Stijl 

 

Cleo Snippe   Princess D oef  L  disk 

 

Oef H 

Naam ruiter   pony/paard Cat Klasse  Strafpunten  Stijl 

 

Elle de Graaf  Amber E oef H  4   80,5 

 

B 

Naam ruiter   pony/paard Cat Klasse  Strafpunten  Stijl 

 

Nanette de Wit  Vontaine C B  0   73,5 

 

Hiermee heeft Nanette de 1e prijs 

 

Oef L/H Paard  

Naam ruiter   pony/paard Cat Klasse  Strafpunten  Stijl 

 

Marit Tijdeman  Celtic   oef L  4   71,5 

 

Anouska Vuur  O Lucky Lady oef L  12   65 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 
Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

 

Waarom dragen tamme paarden hoefijzers, terwijl wilde paarden zonder kunnen 

 

Hoefijzers bestaan al bijna 2000 jaar. Sinds de 12e eeuw, of eerder zelfs, werden deze 

“schoenen” gemaakt uit ijzer. Het doel van ijzeren schoenen is om de zool van het paard te 

beschermen tegen slijtage. Er heerst discussie in de paardenwereld of paarden al dan niet 

hoefijzers zouden moeten dragen. Aanhangers van de ‘blootvoetse methode’ zeggen dat de 

hoef volstaat en dat deze niet ontsierd mag worden door een ijzeren schoen. Daarbij 

verstoort het ijzer de doorbloeding van de hoef door de ‘pompwerking’ te belemmeren. Het is 

waar dat wilde paarden zonder schoenen geen problemen ondervinden. De reden hiervoor zou 

zijn dat wilde paarden in een ideale omgeving voor paardenhoeven leven. Deze paarden eten 

veel vezelrijk voedsel, bewegen constant bij het grazen, maken hun voeten hard door over 

verschillende oppervlakken te lopen. Daarbij maken ze vaak hun voeten nat door in de modder 

of ondiep water te gaan staan  wanneer ze drinken uit kreken, bronnen en vijvers. Tamme 

paarden daarentegen leven in kleine stallen waar hun bewegingsruimte beperkt is, krijgen veel 

verfijnder eten dan wilde paarden en maken hun voeten bijna nooit nat. Het resultaat??? 

Droge, broze, gevoelige voeten die ijzers nodig hebben als bescherming. Verdedigers van 

hoefijzers beweren dat tamme paarden harder moeten werken dan wilde paarden, ze worden 

gedwongen om te draven en te galopperen en doen dit veel meer als een wild paard. Wie voor 

ijzers kiest, laat elke 4 tot 8 weken een hoefsmid komen om de hoeven te bekappen en nieuwe 

ijzers aan te meten. Raar maar waar, wanneer een bekwame hoefsmid het hete ijzer past en 

het ( afgekoelde ) ijzer met nagels vast klopt, doet hij het paard geen pijn. Het hoorn aan de 

buitenkant van de paardenhoef lijkt erg veel op onze vingernagels. Waar het hoefijzer 

geplaatst wordt en waar de nagels geklopt worden, zitten geen zenuwen. Toch moet de 

hoefsmid opletten hoe hij de nagels klopt. Als hij een nagel in een verkeerde klopt, kan die 

een plek binnen in de hoef raken waar wel zenuwen aanwezig zijn, waardoor het paard kreupel 

wordt. 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.woning-dekoratie.nl/Hoefijzer&ei=GEI1VcW5IcX2O_z2gMAM&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNEpySbMDtwyU_cl8sI4_qVmem1Vlg&ust=1429640054181879
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BIXIE PAGINA 

 

 

6 Juni Bixie wedstrijd bij de 

Duinruiters 
 

Later meer hierover maar schrijf het alvast in jullie 

agenda en vertel het door. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eefillustraties.nl/NL/overige/31/'Bixiekids'&ei=URu5VIm_FdLkapzYgZgO&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHqr_Ck9T5j0EOqXawybxjQUEnvFg&ust=1421503674832559
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Onze jarige in mei 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       

2  

3  

4  

5 Anouska Vuur 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26 Leonie de Kraker 

Nanette de Wit 

27  

28  

29  

30  

31  
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Uitslagen onderlinge wedstrijd 6 april dressuur 
 

 

Rijbaan 1 

 

Pony’s Bixie Proef 

Indy Weijdert  Whisper   70 punten 

 

Pony’s  A/B/C B  niet Federatie 

Rosanne van Mourik  Erfprins Shadow  193  1e 

Britte van der Toren Angie    187  2e 

Nanette de Wit  Kantjes Vontaine  183  

Lisanne Boers   Blondy    179 

 

Pony’s D/E B  niet Federatie 

Marije de Wit  Nabodi   201+ 1e 

Elle de Graaf   Amber    201 2e 

Esmay Asselman  Erfprins Capri Sonne 191  

Kaylee van der Weide Whisper   181 

Alysia Boers   Erfprins Nina   176 

Eline Groenink  Erfprins Dior   173 

 

Pony’s D/E B Federatie 

Maaike Verplancke  Nabodi   189  1e 

Laura Rademaker  Omega    185 2e 

 

Pony’s C/D/E L1 Federatie 

Fleur van Werkhoven Manja    179  1e 

Lisa Poeste   Prins Rainier   170 2e 

 

Paarden B niet Federatie 

Shevana Pronk  Ramira    196 1e 

Staphanie Sterk  Briljant   181  2e 

Marit Tijdeman  Celtic    176  

Leonie de Kraker  Kenny    175 

Anita Boelen   Briljant   159 

 

Paarden B Federatie 

Elisa Bethlehem  Casciana   190 1e 

Daimy Tijdeman  Floor    179 2e 
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Rijbaan 2 

 

Pony’s Bixie Proef 

Indy Weijdert  Whisper   82 punten 

 

Pony’s  A/B/C B  niet Federatie 

Rosanne van Mourik  Erfprins Shadow  195  1e 

Britte van der Toren Angie    193  2e 

Nanette de Wit  Kantjes Vontaine  191 

Lisanne Boers   Blondy    187 

 

Pony’s D/E B  niet Federatie 

Esmay Asselman  Erfprins Capri Sonne 189+ 1e 

Marije de Wit  Nabodi   189 2e 

Elle de Graaf   Amber    185 

Kaylee van der Weide Whisper   183 

Alysia Boers   Erfprins Nina   182 

Eline Groenink  Erfprins Dior   179 

 

Pony’s D/E B Federatie 

Maaike Verplancke  Nabodi   194  1e 

Laura Rademaker  Omega    191 2e 

 

Pony’s C/D/E L1 Federatie 

Fleur van Werkhoven Manja    189  1e 

Lisa Poeste   Prins Rainier   185 2e 

 

Paarden B niet Federatie 

Shevana Pronk  Ramira    199 1e 

Leonie de Kraker  Kenny  193 2e 

Marit Tijdeman  Celtic    187 

Staphanie Sterk  Briljant   184 

Anita Boelen   Briljant   177 

 

Paarden B Federatie 

Daimy Tijdeman  Floor    196 1e  

Elisa Bethlehem  Casciana   190 2e 
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Uitslagen onderlinge wedstrijd 6 april springen 
 

Pony’s laag 

Elle de Graaf Amber  0 ft  8,5 stijl 1e 

 

Pony’s hoog 

Nanette de Wit Kantjes Vontaine 0 ft  7,5 stijl 1e 

 

Paarden laag 

Shevana Pronk Ramira  0 ft  8 stijl  1e 

 

Paarden Hoog 

Elisa Bethlehem Casciana  0 ft  8 stijl  1e 

 

 

 

 

Wist je dat…… 

 

- enkele leden voor de eerste OW een taart  hadden gemaakt 

- een ieder dit mocht proeven  

- dit jaar  alle  OW’s  “OPEN”  zijn !!! 

- deelname  5 euro per proef  kost 

- er op alle  OW’s  een parade word gehouden 

- de 2e OW op zondag 31 mei is 

- de 1e federatie wedstrijd op vrijdagavond  8 mei plaats vind 

- men op zondag 7 juni ook kan springen 
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BIXIE PAGINA 

 

 
zo 10-05-2015  Pony's Bixie Oudesluis (14 km) Bixie wedstijd dressuur en springen...  Info!  
zo 31-05-2015  Pony's Bixie Den Burg (11 km) Bixie wedstrijd  Info!  

za 11-07-2015  Pony's Bixie Middenmeer (23 km) CH Middenmeer  Info!  

zo 19-07-2015  Pony's Bixie Schoorl (29 km) CH Schoorl  Info!  

zo 27-09-2015  Pony's Bixie Den Burg (11 km) Bixie wedstrijd  Info!  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/131087-bixie-wedstijd-dressuur-en-springen-plus-spel
http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/127310-bixie-wedstrijd
http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/130436-ch-middenmeer-
http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/131255-ch-schoorl
http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/127312-bixie-wedstrijd
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eefillustraties.nl/NL/overige/31/'Bixiekids'&ei=URu5VIm_FdLkapzYgZgO&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHqr_Ck9T5j0EOqXawybxjQUEnvFg&ust=1421503674832559
http://www.wedstrijdplatform.nl/lijsten/131087-bixie-wedstijd-dressuur-en-springen-plus-spel
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De nieuwe website is in de lucht en zo ziet de homepage er uit. 

 

 

Onder het kopje startlijst stonden al de startlijst voor de onderlinge springcompetitie dus 

dat werkt goed. 

Ook kun je foto’s sturen voor op de site er staan er al op en ik zal mijn best doen om de foto’s 

die ik tijdens de onderlinge springcompetitie heb gemaakt er op te laten zetten door Stef, de 

drijvende kracht achter de website. 

 

En het clubblad kan worden gelezen via de site. 

 

Neem allemaal een kijkje op www.duinruiters.com en oordeel zelf. 

 

 

 

 

http://www.duinruiters.com/
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Voor het been zijn 

 
Ken je dat? Je geeft been en je paard reageert niet zoals jij wilt; hij reageert veel te traag 

of zwiept eens met zijn staart terwijl hij zijn tempo iets versnelt. Je paard is dan niet voor 

het been. Aan het eind van de training ben je zelf buiten adem en je paard staat er nog fit 

bij. 

Wanneer het paard niet voldoende voorwaarts reageert, hebben ruiters vaak de neiging nog 

meer te gaan drijven met hun been. Dat telkens drijven lijkt eerst wel te helpen, maar in 

feite stompt je paard hier juist op af. Wanneer de ruiter been geeft en het paard er niet op 

reageert en er volgt een even harde beendruk, went het paard aan deze beendruk en leert hij 

er niet voorwaarts op te reageren. 

Je paard moet voor het been zijn zodat hij met kleine hulpen voorwaarts te rijden is. 

Hierdoor hoef jij niet steeds sterkere hulpen te geven om toch nog een reactie te krijgen. 

Als je met zachte hulpen kunt rijden, kun je zelf netter zitten. Je hoeft dan namelijk alleen 

maar je kuit aan te spannen en kunt verder gewoon stil blijven zitten. 

Hoe krijg je je paard voor het been? Een eerste voorwaarde is dat je paard fit en gezond 

is, je zadel en hoofdstel goed passen, het paard voldoende wil ontspannen en je je paard niet 

in de weg zit. Wees duidelijk met je hulpen. Geef een korte, zachte beenhulp met alleen je 

onderbeen en laat dan meteen weer los (het weghalen van de druk is al een eerste beloning 

voor het paard). Zorg er daarbij voor dat je paard ook kan reageren op je been, dus geef 

voldoende ruimte aan de voorkant. Dit doe je door je hand even iets te openen. Reageert hij 

hier niet op, maak dan je beenhulp een stukje harder en nog steeds kort. Reageert hij nog 

niet voldoende, dan geef je hem een harde beenhulp of een tikje met je zweep. Hier gaat hij 

wel op naar voren. Begin de volgende overgang naar voren op dezelfde manier: zacht, iets 

harder, enorm duidelijk. Wees duidelijk en consequent! 
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Wedstrijduitslagen 
 

St.Maarten, zondag 22 Februari 

 

Charlotte Borst  Viva La Bam  cat D  M1 181 

          181 

Oudkarspel, zondag 29 Maart 

 

Ingrid Romar   Ceranot    B 175  

          170 

Callantsoog, zaterdag 29 maart 

 

Leonie Wessels  Costa     Z1 214 1e 

          210 1e 

 

Cheryl Leyenaar  Wish Me Luck   Z1 188 

 

Huisduinen, zondag 6 April 

 

Mandy van der Weide  Erfprins Fedde   B 178 

          182 

 

Anouscha Vuur  O’Lucky Lady    B 179 

          180 

 

Cleo Snippe   Princess Perfect cat D  B 178 

          186 

Anna Paulowna, zaterdag 11 April 

 

Leonie Wessels   Costa     Z1 200 

          193 

Anna Paulowna, zondag 12 April 

 

Mandy van der Weide Erfprins Fedde   L1 184 

          184 

 

Ingrid Romar   Ceranot    B 172 

          173 

 

Maaike Verplancke  Nabodi  cat D  B 178 

          187 
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                        Van de Kantine 
 

Schoonmaakrooster 

 

Woensdag  29 april:   Fleur v.Werkhoven(06-51796298), Leonie de Kraker (06-22426244) 

Woensdag  20 mei:     Fam.v.Mourik/Asselman(0223-610733), Lisa Poeste (06-30120199) 

Woensdag  10 juni:     Ingrid Romar(0223-637385), Janneke Ruygrok (06-42221353) 

Woensdag  8 juli:        Alysia en Lisanne Boers(06-51425219),  

   Stephanie Sterk (06-83709102) 

Woensdag  29 juli:   Anouska Vuur(0223-722521), Rachelle Riechelmann (06-46432248) 

 

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, bel elkaar, men mag altijd op een ander dagdeel, schrift ligt 

op keukenaanrecht. 

Sleutels op halen bij fam.Borst of  fam.v.Mourik, van te voren even bellen. 

 

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

 

 

 

Kantinedienst 
 

Er is geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen en de 

kosten in het potje doen, wij kunnen deze inkomsten niet missen ! 

 

P.S.: alle mest van parkeerterrein in bossages op DR terrein deponeren ! 

         Lege bekertjes, snoeppapiertjes, etc.  in de vuilnisbak doen ! 
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