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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      Kerstverhaal “De Sprookjestram”.   

Blz. 9- 15 Bixie pagina, combinaties van de maand, fotopagina’s.  

Blz. 16-18 Ivy- Jane en Quillenne stellen zich voor, wedstrijdverslag van Rowi. 

Blz. 19- 22  Stuur je leukste kerst foto van je pony of paard, nieuwe adverteerder, 

  onze jarige in januari, paarden snoepjes. 

Blz. 23-28  Kleurplaat, wist je datjes, kerstrecept.   

Blz. 29-30  Wedstrijduitslagen, kleurplaat.   

Blz. 31-33  De redactie wenst u, onze jarige in februari, kleurplaat. 

Blz. 34        Kantinedienst voor 18 jaar en ouder ( s ), schoonmaak rooster. 

      
       

 

Woordje vooraf 
Dit is alweer het laatste clubblad van dit jaar wat is de tijd snel gegaan, zoals elk jaar gaan er 

leden weg maar gelukkig komen er ook nieuwe leden bij in dit blad stellen Ivy- Jane en 

Quillenne zich voor en in het eerste nummer van 2016 hopelijk ook de nieuwe leden die in het 

redactie nieuws worden gevraagd zich voor te stellen. In dit nummer een beetje traditie 

getrouw een kerstrecept, een kerstverhaal en de kleurplaten hebben een kerst thema. 

Dus we 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 06-40077320   penningmeester@duinruiters.com 
Secretariaat                     Elisa Bethlehem   06- 23391218   secretaris@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                                      Stef v/d Velden                      stef@duinruiters.com

Elisa Bethlehem 

Secretaris  

Tel: 06- 23391218 

secretaris@duinruiters.com 
 

Jennifer Borst 

Voorzitter  

Tel: 06-12743837 

jennifer@duinruiters.com 

Marleen Houtkooper 

Penningmeester  

Tel: 06- 40077320 

penningmeester@duinruiters.com 

 

 

 

 

Patrick Noorlander 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-21891983 

patrick@duinruiters.com 

 

Kathleen Snippe 

Indeling lessen 

Tel: 06-18859491 

kathleen@duinruiters.com 

Annemarie Boon 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-13793938 

annemarie@duinruiters.com 

 

 

 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:ed1764@hotmail.com
mailto:gerardborst38@planet.nl
mailto:patrick@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  

 

 
 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

december, 2015 jaargang 40 nr: 8                      - 6 -          

  

 

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. 

 

 

 

DECEMBER 

Zondag  20 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  20 December  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

  26/27/28/29/30 Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

       December 

 

JANUARI 

Zaterdag  2 Januari  Fed. Dressuur Paarden  Benningbroek M t/m ZZl 

Zondag  3 Januari  Fed. Dressuur Paarden  Benningbroek B t/m M2 

Zaterdag 9 Januari  Fed. Dressuur Paarden  Benningbroek SUBTOP 

Zondag  10 Januari  Fed. Dressuur Paarden  Hippolytushoef 

Zondag  10 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag  10 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zondag  10 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Vrij/Zat/Zon 15/16/17 Januari Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel   

Zondag  17 Januari  Fed. Dressuur Paarden  Middenmeer 

Zondag  31 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag  31 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  31 Januari  Fed. Dressuur paarden  Barsingerhorn SUBTOP 

 

FEBRUARI 

Zondag  7 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag  14 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag  14 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag  21 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  21 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Woensdag 24 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Sint Maarten 

Zaterdag 27 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zat/Zon 27/28 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zondag  28 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag  28 Februari  Fed. Dressuur Pony’s  Oudkarspel 

Zondag  28 Februari  Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen 

vragen een stukje te schrijven: 

 
combinatie van de maand : Indy Weijdert 

                                                    Annemarie Boon 

Voorstellen nieuwe leden           : Eline Groenink 

                                                    Ilonka Stuyvenberg 

                                                    Kim van Zadelhoff 

 

Sluitingsdatum kopij : 24 januari 
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 : dinsdag 2 februari, nieten clubblad, aanvang 19.15  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       :19.45 - 20.30  uur pony/paard dressuur 

Zaterdag    :10.15 - 11.00    uur pony dressuur ** 

* alleen in zomermaanden 

** alleen in de wintermaanden 
 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Kerstverhaal De sprookjestram 
 

 

Als de andere kinderen vertellen wat hun vaders allemaal kunnen en waar zij werken, zegt 

Bart: "Mijn vader is tramconducteur. Maar een bijzondere!" En dan lacht hij heel 

geheimzinnig. Als de andere kinderen verder vragen, zegt Bart niets. Nee, geen woord meer. 

 

In de adventsweken voor Kerstmis rijdt er namelijk een sprookjestram vol met kinderen 

iedere dag door de stad. De sprookjestram is een rode tram die beschilderd is met 

afbeeldingen uit sprookjes. En als hij stopt, stappen er twee mooie kleine engeltjes uit die de 

kinderen helpen instappen en dan mogen ze twintig minuten lang met de sprookjestram door 

de stad rijden. Je begrijpt dat ieder kind graag mee wil. 

 

Daarom moet je soms lang wachten tot je eindelijk aan de beurt bent. Voorin op de 

bestuurdersplaats staat de kerstman die de tram veilig door de straten rijdt. Maar de 

kinderen zitten in de tram. Ze zingen en vinden het heel erg leuk. En 's nachts dromen ze vaak 

nog eens van de kerstman met zijn lange witte baard en zijn rode jas met rode capuchon, die 

de sprookjestram bestuurt. 

 

Barts vader is trambestuurder. Maar met advent verkleedt hij zich als kerstman en rijdt de 

sprookjestram door de stad. Dat is een geheim wat Bart aan 

niemand verklappen mag.  

 

Soms rijdt Bart ook mee. Maar niet zo vaak. Zijn vader wil 

niet dat hij voorgetrokken wordt. 

 

"Het valt op, als aldoor dezelfde jongen meerijdt!" zegt zijn 

vader. "Dan worden de andere die maar één keer mee mogen, 

boos!" Bart fluistert zijn moeder iets in haar oor. Ze moeten 

allebei lachen. 

 

De volgende middag als de kerstman in de tram stapt, komt 

er een kleine kerstman achter hem aan... Een kleine kerstman 

met een rode jas en een rode capuchon en een lange witte 

baard. Een echte kerstman, alleen kleiner dan vader. "Ik ga mee!" zegt de kleine kerstman, en 

zijn stem lijkt op die van Bart. 

 

Maar Heleen, Barts kleine zusje, is verdrietig. En als de twee kerstmannen met de 

sprookjestram wegrijden, fluistert moeder zachtjes met Heleen. 

 

De volgende middag, als de grote kerstman de tram in klimt, komen er twee kleine 

kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En hun 

stemmen lijken op die van Bart en Heleen. 
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Bart heeft een vriend. Dat is Tobias. En Tobias heeft nog nooit in de sprookjestram gezeten. 

Altijd als de andere kinderen hem te vlug af waren, liep hij verdrietig weg. Maar nu mag 

Tobias ook mee met de sprookjestram. Niet één keer maar iedere middag, zolang hij maar wil. 

Dat heeft Bart bedacht. En zijn moeder moet erom lachen en knikt. 

 

De volgende middag, als de grote kerstman in de sprookjestram stapt, komen er drie 

kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En hun 

stemmen lijken op die van Bart en Heleen en Tobias. 

 

Heleen speelt vaak met Eefje. Eefje is iets ouder. Bijna twee jaar ouder dan Heleen. Eefje 

woont in de flat boven Heleen. En Eefje gelooft af en toe in de kerstman. Maar ze wil wel mee 

in de sprookjestram. Heleen bedelt net zo lang tot moeder toch nog een keer ja knikt. 

 

De volgende middag als de grote kerstman in de sprookjestram stapt, komen er vier kleine 

kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En hun 

stemmen lijken op die van Bart en Heleen en Tobias. Eefjes stem is er ook bij. "Maar nu is het 

genoeg!" moppert de grote kerstman. 

 

Alle mensen die de kerstman en de vier kleine kerstmannetjes voorin de sprookjestram zien 

staan, schudden verbaasd hun hoofd. En kleine Reinoud vraagt aan zijn moeder: "Bestaan er 

echt zulke kleine kerstmannetjes?" 

 
 

"Dat zie je toch!" zegt zijn moeder en trekt hem met zich mee. 

 

De volgende middag, als de grote kerstman in de sprookjestram stapt, komen er vijf kleine 

kerstmannetjes achter hem aan. "Wij gaan mee!" zeggen de kleine kerstmannetjes. En hun 

stemmen lijken op die van Bart en Heleen en Tobias en Eefje. De vijfde kleine kerstman zegt 

helemaal niets. Zij zit in een rolstoel en wordt door de anderen geduwd. "Zij is het kleine 

zusje van Tobias!" zeggen de vier kleine kerstmannetjes. "Dit is Nadine! En ze heeft nog nooit 

van haar leven in de sprookjestram gezeten!" 

 

"Nu is het echt afgelopen!" zegt de grote kerstman en helpt de kerstmannetjes om de 

rolstoel met het vijfde kleine kerstmannetje in de sprookjestram te tillen. "Vanavond wil ik 

een ernstig woordje met jullie spreken," zegt de grote kerstman. En een klein kerstmannetje 

met de stem van Bart zegt erg geschrokken: "O. o!" 

 

's Avonds praat vader met Bart, Heleen en moeder. "Zo kan het niet langer!" zegt vader. 

"Zoveel kerstmannetjes kunnen niet met de sprookjestram mee. De sprookjestram is er voor 

kinderen!" 
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"Maar wij zijn toch kinderen," zegt Bart zachtjes. 

 

"Als er zoveel kerstmannen meerijden, is er geen plaats meer over voor de anderen," zegt 

pappa. "En dat is niet eerlijk!" 

 

Bart, moeder en Heleen moeten hem gelijk geven. "Maar Greetje en Manuela willen ook zo 

graag mee!" zegt Heleen. "En Stefanie en Andrea ook! Eén keertje maar!" 

 

Bart zou zo graag zijn klas willen uitnodigen. Eén keer in zijn leven. 

 

"Goed!" zegt vader tenslotte. "Aanstaande maandag 's avonds om zeven uur als er geen kleine 

kinderen meer meerijden mogen alleen maar kleine kerstmannetjes de sprookjestram in. Twee 

keer twintig minuten. Maar alléén aanstaande maandag en dan nooit meer!" 

 

"Hoera!" roepen Bart en Heleen. En ze verheugen zich al op maandag, zeven uur. 

 

Eindelijk is het zo ver! De mensen die op maandag tussen zeven uur en tien over half acht in 

de stad lopen, kunnen hun ogen niet geloven. Anders rijdt de sprookjestram om deze tijd al 

lang niet meer. Maar op deze maandag is de sprookjestram volgeladen met zevenendertig 

kleine kerstmannetjes en negen prachtige kleine engeltjes in witte jurken en sterretjes in 

hun haar. En voorin op de bestuurdersplaats staat de grote kerstman die de tram veilig door 

de stad rijdt. 

 

"Kijk nou eens!" zegt de één tegen de ander. 

 

Dinsdags staan de volwassenen en de kinderen om zeven uur klaar en wachten op de 

sprookjestram met de kleine kerstmannetjes. Ze wachten ook op woensdag en op donderdag. 

Dan geven ze het op. 

 

"Jullie hebben ons sprookjes verteld!" zeggen de kinderen. Maar ze vragen aan de grote 

kerstman voorin op de bestuurdersplaats: "Was het echt waar?" 

 

"Hmmm," bromt de kerstman in zijn baard. 

 

De kerstman geloven ze ook niet erg, zodat ze nog steeds niet weten of het waar was of niet. 

Alleen de zevenendertig kleine kerstmannetjes en de negen engeltjes die 's maandags tussen 

zeven uur en tien over half acht in de sprookjestram zaten, die weten het wel. Maar die 

verklappen niets! 
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BIXIE PAGINA 

 

 

zo 
28-2-2016 

INDOOR DRESSUUR WEDSTRIJD 
PONY'S OUDKARSPEL 
Pony 

OUDKARSPEL 

zo 
13-3-2016 

WEDSTRIJD RV. OUDE VEER (PSV.) TE 
ANNA PAULOWNA 
Pony 

ANNA 
PAULOWNA 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Combinatie v/d maand 

Aan het woord : Ingeborg de Bruin 

  

Naam pony/paard ? Zijn officiële sportnaam is “Fueled 

by Diesel”, maar hij luistert ook naar: Dies, Diesje, 

apenkop, aapie. 

 

Hoe lang heb je hem/haar al ? Ik heb Diesel gekocht 

toen hij net 3 was, hij is nu 7, dus ik heb hem al 4 jaar. 

 

Waar heb je je paard/pony gevonden ? Toen ik op 

zoek was naar een paard heeft een vroegere vriendin 

wat mailtjes naar handelsstallen uitgestuurd. Zo zijn we 

uitgekomen bij Marcel van Bruggen. Hij stond nog niet 

eens op internet te koop! 

 

Geboorte datum pony/paard ? 18 mei 2008 

 

Welke klasse rijd je ? L1 

 

Wat vind je leuk om te doen met je pony/paard ? lekker knuffelen, grondwerken, lessen, 

trainen in de bak, strandritten, buitenritten, bosritten. Eigenlijk vind ik alles met Diesel wel 

leuk. 

 

Bijzondere eigenschap pony/paard ? Hij hinnikt (bijna) altijd als ik aankom (zou dat komen 

door de worteltjes?) en alles wat nieuw is is doodeng! 

 

Ras van je pony/paard ? KWPN Tuigpaard 

 

Hoe groot is je pony/paard ? Ongeveer 1.68m 

 

Wat eet hij/zij het liefst ? Hij is gek op wortels, appels en natuurlijk gras. Voor een banaan 

doet hij zijn mond niet open en een mandarijn smaakt hem ook niet zo. 

 

Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja, wie ? Ik ben echt fan van Tristan 

Tucker. Zijn manier van omgaan met paarden, zijn manier van paarden leren te ontspannen 

vind ik erg mooi om te zien. Ik zou heel graag nog eens les van hem willen. 

 

Hoelang rij je zelf al ? Jeetje…ik ben begonnen toen ik 8 was, toen heb ik gereden tot 

ongeveer m’n 14e. Daarna een tussenstop gehouden van 4 jaar en nu alweer 11 jaar aan het 

rijden. 
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Combinatie van de maand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fueled by Diesel van Ingeborg de Bruin 
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Hallo allemaal, 

 

Wat leuk om te lezen dat wij zijn genomineerd tot combinatie van de maand! De meeste van 

jullie zullen mij wel kennen van de wedstrijden. Vaak help ik daar achter de bar of bij het 

schrijven. Dat vind ik erg leuk om te doen.  

Samen met mijn lieve paard Fueled by Diesel ben ik zo’n 2 jaar geleden lid geworden van de 

Duinruiters. Ik vind het een gezellige club waarbij veel wordt georganiseerd.  

 

Vorig jaar hebben we springles gevolgd. Dit was niet zo’n 

succes, want Diesel is nogal bang aangelegd en ik ben nog 

niet zo handige springruiter. Misschien dat we dit nog weer 

een keer oppakken, maar voorlopig houden we het bij alle 

andere dingen die we leuk vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo gaan we graag op vakantie om daar te genieten 

van buitenritten.  

Maar ook bij ons ‘thuis’ genieten we van de 

buitenritten en de heerlijke strandritten. 

Aangezien we in Callantsoog staan, is dat strand 

lekker dichtbij. 

Verder hebben we wekelijks les bij ons op stal. 

Tijdens deze lessen ligt de focus op het 

rechtrichten. Dit betekent eigenlijk dat we ermee 

bezig zijn om Diesel zowel links als rechts even 

buigzaam te maken. Door deze buiging maken we 

hem sterker waardoor hij zijn achterbenen er 

steeds beter onder kan zetten en hij gaat dragen. 

Dit rechtrichten doen we ook aan de hand. Dat vind 

ik zelf nog wel lastig, maar Diesel vindt dit 

natuurlijk veel makkelijker. Ik kan er echt van 

genieten als we weer een stapje verder komen. 
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Naast al die leuke dingen is het soms ook wel tijd voor wat serieus. Tenminste, een poging tot 

serieus. En daar bedoel ik mee dat we ook meedoen aan wedstrijden. We hebben nogal wat 

pech met wedstrijden, want heel vaak is er wel iets aan de hand: niet passend tuig, geen 

ijzers (wat wel eens heeft geleid tot glijpartijen), paard wat niet helemaal lekker loopt. 

Kortom: niet zo best.  

Maar als we dan gaan, dan 

hebben we er allebei heel 

veel zin in. We starten L1 en 

hebben daarin al wel 

winstpunten behaald. Ons 

doel is vooral om rustig de 

baan door te komen. Dit lukt 

de ene keer wat beter dan 

de andere. 

 

 

 

 

 

 

 

In de toekomst hoop ik dat we het springen weer kunnen oppakken en dat we vooral veel 

momenten hebben waarin we genieten van elkaar en de omgeving! 

Een sportieve groet van ons!  
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Combinatie van de maand 

hallo allemaal ik ben Rosanne van Mourik. ik ben elf jaar en ik rij op mijn pony Shadow. 

  

naam pony: erfprins Shadow. 

  

hoe lang heb ik hem: 2 en een half jaar. 

  

hoe jong is mijn pony: 6 jaar. 

  

welke klasse rij ik met Shadow: L1 met 3 winst punten. 

  

wat ik en Shadow het leukst vinden om te doen samen: springen en samen knuffelen. 

  

bijzondere eigenschap van Shadow: dat hij altijd tijdens het hoeven krabben z'n hoofd in me 

nek legt en dan m'n wang probeert te likken. 

  

ras van Shadow: shetlander. 

  

hoe groot is Shadow: 1.12 dus eigenlijk te groot voor een shet.                    

  

wat eet hij het liefst: appels!  

  

heb ik een voorbeeld in de paardensport: ja Edward gal. 

  

hoe lang rij ik zelf al: ik weet  het niet precies. ik schat 8 jaar. 

  

nog wat extra toevoegen: ja, groetjes Rosanne en de ( )  ( )  ( )  ( )  Shadow.  
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Combinatie van de maand 

 
Rosanne van Mourik met 

Erfprins Shadow 
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Rowi en Mistral op wedstrijd bij Bucephalus in Barsingerhorn 

 

Ondanks dat ik nog niet officieel voor de Duinruiters rij wil ik toch graag een 

verslagje schrijven van mijn dressuur wedstrijd.  

 

Zaterdag 14 November was ik op wedstrijd met Mistral bij Bucephalus in 

Barsingerhorn. Dit was al even geleden dat ik op wedstrijd was want Mistral had wat 

buikpijn de laatste tijd. Nu gaat het alweer heel wat beter met hem en dus konden 

we gaan starten. Mijn trainingen voor deze wedstrijd waren niet echt super goed. 

We hadden wel wat gedaan maar echt goed trainen was er niet bij. Daarom had ik 

ook geen hoge verwachtingen van deze wedstrijd.  

 

 
 

Bij Bucephalus aangekomen zagen we dat het raampje van onze trailer eruit gewaaid 

was. Dat was niet zo mooi, gelukkig had Mistral niets en is het nog niet heel erg 

koud. Dat wordt nog wel even een nieuw raam bestellen dus.  

 

Het was heerlijk rustig met inrijden en dat was wel erg lekker, dan hoef je niet zo 

op te letten op anderen en kan je lekker je eigen gang gaan. Mistral had niet echt 

veel zin om te gaan presteren. Hij was niet lekker aan mijn been en het voorwaarts 

was dan ook ver te zoeken! De vader van mijn vriendin hielp mij met los rijden maar 
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goed in 20 minuten kun je natuurlijk geen wonderen verwachten. 

 

 

 

Ik moest als eerste van ons groepje de ring in en er waren veel uitvallers 

waarschijnlijk omdat het zo hard waaide. Maar daar gingen we. De eerste proef was 

echt niet goed. Ik voelde dat hij de schouder binnenwaarts niet deed en de travers 

en appuyementen waren ook vreselijk. Zijn middendraf deed hij goed alleen moest 

hij nog even wat langer doorgaan. Snel vergeten dan maar. Dan de tweede proef die 

ging naar mijn gevoel een stuk beter. Ik had hem iets scherper aan mijn been maar 

nog steeds deed hij absoluut niet wat hij kan. Hij weet gewoon dat wanneer hij de 

ring in gaat dat hij dan een boefje kan zijn. Bij het binnenkomen was het mijn fout 

dat ik veel te laat af ging wenden. Dat werd dan ook een 4! Af en toe wil ik daar nog 

wel eens wat moeite mee hebben maar dat mag natuurlijk absoluut niet meer!! 

 

Nadat de proeven gereden waren en ik niet echt met een lekker gevoel afstapte, 

heb ik Mistral lekker toch nog even verwend met een appeltje. Hij heeft toch zijn 

best gedaan ook al geeft hij het absoluut niet kado! Papa heeft samen met mijn 

broer Aiden, Mistral weer naar stal gebracht en hem daar lekker verwend met een 

bergje hooi! Mama en ik zijn gebleven om te wachten op de prijsuitreiking oftewel 

mijn protocol! 

 

Gezellig in de kantine gezeten en gekletst en toen zag ik Sanne Gouwenberg met 

Sanzio ook nog in de ring rijden. Wat een gaaf paard is dat toch. En Sanne reed 

goed! Volgens mij had ze zelfs nog een eerste plaats!  

 

Daarna kwam de uitslag van de Z1/Z2 proeven. Ik had geen prijs maar dat had ik 

ook niet verwacht maar wat ik ook niet had verwacht is dat ik een winstpunt had! En 

nog wel in de eerste proef!! Het kan soms gek gaan, en dus gingen we met een 

winstpunt rijker richting huis. Het was niet helemaal verdient maar soms verdien je 

een winstpunt en krijg je die niet en soms krijg je er eentje en verdien je die 

eigenlijk niet!  

 

Lieve groetjes Mistral en Rowi en tot de volgende keer! 
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Stuur je allerleukste, gekste, of liefste kerstfoto in van jouw pony of 

paard en kom met je foto in het nieuwe clubblad van 2016. 

 

 
 

06-55798440 

http://www.bokt.nl/markt/ad/217606/kerstmuts-voor-pony-paard
http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=53&t=1676949&start=25
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Onze jarige in januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1       

2  

3 Marije de Wit 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 Patrick Noorlander 

19  

20  

21  

22  

23  

24 Cleo Snippe 

25  

26  

27 Laura Rademaker 

28  

29  

30  

31  
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De meeste paarden zijn dol op lekkere hapjes. Paardensnoepjes zijn ideaal als 

beloning voor je paard na het rijden of als hij iets nieuws heeft geleerd. Doet 

jouw paard ook alles voor een overheerlijk paardensnoepje? En lijkt het je leuk 

om zelf een keer paardensnoepjes te maken? We geven je hier de recepten voor 

lekkere biks bonbons, en een wortelstick. Niks te doen in de kerstvakantie????? 

Installeer jezelf dus in de keuken en ga lekker aan de slag! 

 

BIKS BONBONS 

Verwen je paard met een paar 

luxe zelfgemaakte biks 

bonbons! Of doe ze in een 

doosje met een strik er om en 

geef ze cadeau aan een 

stalgenootje! 

BENODIGDHEDEN 

• een kom 

• een voerschep voor de helft gevuld met biks 

• water 

• een plat bord met een laagje suiker er op 

 

WERKBESCHRIJVING BIKS BONBONS MAKEN 

1. Pak een handje biks en doe dat in de kom. 

2. Giet steeds een beetje water in de kom. 

3. Kneed met je handen de biks en het water door elkaar tot het een beetje op deeg lijkt. 

4. Pak een stukje van dit deeg een maak er een bolletje van. 

5. Rol dit bolletje door het suikerlaagje en klaar is je biks bonbon! 

6. Doe hetzelfde met de rest van de biks. 

 

VARIATIETIP 

Gebruik je liever geen suiker, rol het deegbolletje dan door een geraspte appel of door kleine 

stukjes wortel. 
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WORTELSTICK 

Met een wortelstick doe je je paard een heel groot plezier. Bovendien is het heel gemakkelijk 

om zelf te maken. Probeer maar! 

BENODIGDHEDEN 

• 1 wortel 

• een beetje honing of appelstroop 

• paardenmuesli 

 

WERKBESCHRIJVING WORTELSTICK MAKEN 

1. Rol de wortel door de honing of appelstroop. 

2. Rol daarna de wortel door de muesli heen. 

3. Laat de wortel opdrogen en klaar is je wortelstick! 

 

VARIATIETIP 

Maak met een touw een slinger van wortelsticks. Leuk om in de box te hangen. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiCsYe8-LjJAhXDgw8KHQ8zCnkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/paulaprevoo/kerst-kleurplaten/&psig=AFQjCNGVm7N02SWFiUjIGLZuKjtqFYUxGw&ust=1449000145289413
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Wist je dat…… 
 

- alle leden in hun clubblad Grote Clubloten hebben ontvangen 

- de trekking van de Grote Clubloten  op 10 december is 

- er op vrijdagavond 15 jan.2016  in WTC Expo Leeuwarden een 

    heel mooie Friese paarden show is 

- deze avond altijd snel uitverkocht is 

- alle leden vrij mogen rijden in onze buitenbak 

-  de sleutel opgehaald kan worden o.a. bij Fam.Borst 

- je nog steeds oud papier mee mag nemen 

- de Vomar sportverenigingen sponsort via uw pasje 

- je de streepjes code door mag geven aan Ineke 
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kerst recept 
HOOFDGERECHT  60 MIN + 35 OVENTIJD 2 A 3 PERSONEN ** 

Beef wellington is een populair gerecht met kerst maar deze vegetarische variant is net zo lekker! 

Ingrediënten:  

 1 flinke pastinaak 

 1 winterpeen 

 400 gr champignons 

 300 gr spinazie, vers 

 1 rol vers bladerdeeg a 270 gram 

 paar takjes verse tijm 

 4 eetl paneermeel 

 1 ei, losgeklopt 

 1 ui 

 2 teentjes knoflook 

 1 eetl olijfolie 

 Eventueel een saus om er bij te serveren 

 Materialen 

 Bakplaat met bakpapier 

Bereiding 

Verwarm de oven op 200 graden. Schil de wortel en de pastinaak en snijd in lange repen. Leg ze op een 

stuk bakpapier en besprenkel met een beetje olijfolie, peper en zout. Zet ze 15 min in de oven zodat ze 

beetgaar worden. 
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Hak ondertussen een uitje en 2 teentjes knoflook fijn en bak in een beetje olijfolie lichtjes aan. 

 

Snijd de champignons in kleine stukjes en voeg toe aan de ui. Bak een minuut of 8 totdat het meeste 

vocht verdampt is. Breng op smaak met peper, zout en verse blaadjes tijm. Voeg beetje bij beetje de 

spinazie toe totdat het geslonken is. Doe het champignon-spinaziemengsel in een vergiet en laat 

uitlekken. Druk het meeste vocht uit het mengsel (het hoeft niet helemaal droog te zijn). Schep het 

halve ei en 3 eetl paneermeel door het mensgel. 

 

Zet de oven terug naar 180 graden. Rol het bladerdeeg uit op een bakplaat. Prik wat gaatjes er in met 

een vork en strooi een beetje paneermeel op de plak waar de vulling komt. Verdeel ½ van het 

spinaziemengsel vooraan op het deeg. Leg de geroosterde stukken wortel en pastinaak er op en verdeel 

de rest van het spinaziemengsel er over. 

 

Vouw de zijkanten wat naar binnen en rol het deeg voorzichtig op. Druk alle naden aan de zijkant en aan 

het uiteinde van het deeg goed vast zodat er geen openingen meer zijn. Zorg er voor dat de naad van 

de rol aan de onderzijde op de bakplaat ligt. Bestrijk de bovenzijde met de rest van het ½ ei. Schuif de 

vegetarische wellington in de oven en bak hem in ca 35 tot 40 min mooi bruin en knapperig. 

 Lekker met bijvoorbeeld een zelfgemaakte tomatensaus of roomsaus. De groenten kun je ook 

vervangen door bijvoorbeeld courgette, zoete aardappel of broccoli 
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Bruschetta's met geroosterde tomaat 

 

VOORGERECHT/HAPJE - 30 MINUTEN - 8 STUKS * 

Kleurrijk voorgerecht of hapje: krokante toast met frisse ricotta, pesto en 

geroosterde tomaatjes uit de oven 

Ingredienten 

 250 gr cherrytomaatjes (aan tak) 

 8 sneetjes brood 

 1 teentje knoflook 

 scheut olijfolie 

 125 gr ricotta 

 Ca 50 ml pesto 

 Peper en zout 

 Verse basilicum om te garneren 

 Bereiding 

Verwarm de oven op 200 graden. Leg de tomaatjes in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie en 

bestrooi met een snufje peper en zout. Zet ze ca. 15 minuten in de oven. Besmeer ondertussen de 

sneetjes brood in met wat olijfolie. Verhit een grillpan en rooster de broodjes in ongeveer 5 minuten 

krokant (je kunt ze ook in de oven of koekenpan roosteren). 

 

Wrijf de toast in met een teentje knoflook. Laat het brood iets afkoelen en besmeer met wat ricotta. 

Schep er een beetje pesto op verdeel de tomaatjes er over. Bestrooi met wat verse basilicum. De 

bruchetta's zijn zowel warm als koud lekker. 
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Snel en gezond chocoladetoetje 

 

 

NAGERECHT - 15 MINUTEN - 2 PERSONEN * 

Geniet verantwoord van deze gezondere versie van chocolademousse van banaan en avocado 

Ingredienten 

 2 bananen 

 1 rijpe avocado 

 4 eetlepels cacao 

 Een scheutje kokosmelk 

 Een handje aardbeien 

 Een handje pecannoten 

 Wat kokosschaafsel 

 Materialen 

Keukenmachine 

 Bereiding 

Snijd de bananen en de avocado in grove stukken en mix deze samen met de cacao in een 

keukenmachine tot een romig geheel. Voeg op het laatste een scheutje kokosmelk toe en mix dit er nog 

even goed doorheen. Schep de mousse in een kommetje en maak het af met wat kokosschaafsel, in 

partjes gesneden aardbeien en pecannoten. 
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Wedstrijduitslagen 
 

Oudkarspel, zondag 1 november 

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 163 

           174 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio      Z2 195 

           197 

  

Anna Paulowna, zondag 22 november 

 

Ingeborg de Bruin  Fueled by Diesel    L1 164 

           173 

 

Barsingerhorn, zondag 22 november 

 

Ivy Jane ten Haaf           Macey      A  82 1e 

 

Rosanne van Mourik   Erfprins Capri Sonne   B 105 3e 

 

Nanette de Wit  Vontaine     B 99 

 

Marije de Wit  Flower      B 94 

 

Ivy Jane ten Haaf  Macey     AA 32 punten 2e 

 

Rosanne van Mourik  ErfprinsCapri Sonne springen AA 35 punten 1e 

 

Nanette de Wit  Vontaine  springen A 35 punten 1e 

 

Ivy Jane ten Haaf  Macey     spel 85 seconden 

 

Nanette de Wit  Vontaine    spel 41 seconden 1e 

 

Marije de Wit  Flower     spel 42 seconden 2e 

 

Rosanne van Mourik  Erfprins Capri Sonne  spel 59 seconden 3e 
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Callantsoog, zondag 29 november 

 

Daimy Tijdeman  Floor     B 177 

          178 

 

Rosanne van Mourik  Erfprins shadow  Cat. A L1 174 

           

 

Esmay Asselman  Erfprins Capri Sonne Cat.D L1 172 

          177 

 

Maaike Verplancke  Nabodi   Cat.D L1 180 1e 

          187 1e 
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De redactie van het Duinruiter clubblad wenst u 

 

fijne kerstdagen en een gelukkig 2016 
 

 

 

http://www.medicalfacts.nl/2013/12/24/fijne-kerstdagen-2/
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Onze jarige in februari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      Beda Steman 

Annemarie Boon 

2  

3  

4  

5  

6  

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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Schoonmaakrooster 
 

Woensdag 23 dec.:   Laura Rademaker(0223-660045), Mandy+Kaylee vd Weide 

          (06-38227496) 

Woensdag 27 jan.:   Shevana Pronk(0223-618007), Melissa Maaskant 

                                                                                             (06-43175384) 

Woensdag 24 febr.:  Anouk Kossen(06-51518400), Janneke Ruygrok 

                                       (06-42221353) 

Woensdag 23 mrt.:  Lotte Borst(06-53543210), fam.v.Mourik/Asselman 

            (0223-610733) 

 

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 

 

Op de wedstrijden kunnen we altijd hulp gebruiken, meld je aan. 

 

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, sigarettepeuken, etc.  

         in de vuilnisbak  doen !!! 
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