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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

Agenda, van de redactie, lestijden. 

Van het bestuur, we zoeken nieuwe redactieleden. 

Combinatie van de maand Indy plus de fotopagina, nieuw lid Kim van Zadelhof stelt zich voor. 

Vereenvoudiging contributie van de KNHS, KNHS agenda, informatie over een menclinic. 

Trainen bij Kathleen door Sanne, onze jarige in maart, wedstrijduitslagen, bixie agenda. 

Stuur je mooiste foto voor de nieuwe voorkant van het clubblad, uitnodiging jaarvergadering. 

Agenda jaarvergadering, notulen.  

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

      
       

 

Woordje vooraf 
Dit vind ik altijd het vervelendste werkje van het clubblad het voorwoord schrijven soms gaat 

het me makkelijk af en soms niet, en vandaag is zo’n dag dat ik het even niet weet. De 

jaarvergadering zit er aan te komen dus in dit blad ook de notulen van vorig jaar. En verder de 

wedstrijduitslagen, onze jarige, de combinatie van de maand, een nieuw lid stelt zich voor, 

Sanne heeft een mooi verhaaltje over de zit clinic gegeven door Kathleen.  

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 

   

 

 

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  7 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Vrij/Zon 12/13/14 Februari Fed. Dressuur  Paard  Benningbroek 

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 

Zondag  21 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

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 

 

MAART 

Zaterdag  5 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Benningbroek 

Zondag  6 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Anna Paulowna 

Zaterdag 12 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zat/Zon 12/13 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zondag  13 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Barsingerhorn 

Zondag  13 Maart  Fed. Dressuur Pony’s  Anna Paulowna 

Zondag  13 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Hippolytushoef 

Zondag  13 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  20 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  20 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Woensdag 23 Maart  Fed. Dressuur Paarden  Sint Maarten 

Maandag 28 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Huisduinen 

 

 

THUIS 

Vrijdagavond 6 Mei    Federatie Wedstrijd   B/Z2 

Zaterdag 21 Mei   Duinruiterbokaal   

Zondag  22 Mei   Duinruiterbokaal 

  Of 

Zaterdag 4 Juni   Duinruiterbokaal 

Zondag  5 Juni    Duinruiterbokaal 

Vrijdagavond 1 Juli   Federatie Wedstrijd  B/Z2 

Zondag          4 September  Federatie Wedstrijd  B/Z2 Herfstmeeting en                          

Bixie 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen 

vragen een stukje te schrijven: 

 
combinatie van de maand : Lotte Borst 

                                                    Bo Houtkooper 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij : 28 februari 
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 8 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 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 pony ** 

*   alleen in zomermaanden 

** alleen in wintermaanden 

 

 
 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Van het bestuur 

Met een glimlach op ons gezicht kijken we terug op het afgelopen jaar en alle mooie 

momenten die we samen hebben mogen beleven.  

 

Zo hadden we de eerste editie van De Duinruiter Bokaal. Na een weekend met prachtig weer 

en mooie hippische successen hebben we vele complimenten in ontvangst mogen nemen. Een 

mooie opsteker voor het organisatie team, de vrijwilligers en alle deelnemers die bijgedragen 

hebben aan dit zeer leuke weekend. 

 

Daarnaast hadden we de diverse clinics zoals de clinic van Sander Marijnissen waar we voor 

het eerst ook niet leden uitgenodigd hadden. Een experiment dat ons goed bevallen is.  

 

In september mochten we weer de horeca op het Julianadorper Power Festival verzorgen. 

Het was weer een geslaagde editie met goed weer en vele bezoekers. We hebben samen weer 

een mooie opbrengst binnen weten te halen die we goed kunnen gebruiken om onze kas te 

vullen.  

 

Eind september vond voor de 2e keer de cross in combinatie met het uitreiken van de 

clubkampioenen en de slaapnacht plaats. Een spannend nachtspel in de Donkere Duinen vormde 

een mooie afsluiting van dit spektakel. 

 

Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar en is de maand januari al weer bijna ten einde. Wij hopen 

dat iedereen kan terugkijken op een goede start van het nieuwe jaar. We zagen al weer wat 

mooie hippische successen voorbij komen zoals het kampioenschap van ons lid Rowi Pille. Van 

harte gefeliciteerd Rowi op naar de volgende titel! 

 

Voor het nieuwe jaar hebben we als bestuur getracht ook weer een mooie agenda met 

activiteiten op te zetten.  

 

De eerste activiteit is de jaarvergadering op vrijdagavond 18 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. De jaarvergadering is ook het moment om ideeën van jouw kant te 

delen en samen te kijken of wij deze kunnen realiseren, komt dus allen. 

 

Op zondag 3 april zal de Onderlinge Spring Competitie plaats vinden. Een mooie gelegenheid 

voor iedereen die meer ervaring op gebied van springen wil op doen. In de ochtend zal onder 

begeleiding het parcours eerst geoefend worden. In de middag is er dan de gelegenheid om 

het parcours zelfstandig te springen. Opgeven kan in de gele map of bij ons bestuurslid 

Marleen Houtkooper. 
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Op zondag 1 mei staat de 1e Onderlinge Wedstrijd gepland. Deze zal ook weer opengesteld 

worden voor niet leden.  

 

Voor de 2e Onderlinge Wedstrijd die gepland staat op 26 juni willen ook een verklede kür op 

muziek organiseren. Ruiters kunnen hier zowel individueel als in tweetallen of viertallen aan 

mee doen. Men mag zelf een proef samen stellen met bijbehorende muziek. Tegen die tijd 

zullen wij zorgen voor mooie prijzen. 

 

De eerste avondwedstrijd staat gepland voor vrijdagavond 6 mei.  

 

Ook dit jaar zal er weer een hippisch weekend voor De Duinruiter Bokaal georganiseerd 

worden. Dit zal of het weekend van 21 en 22 mei worden of het weekend van 4 en 5 juni. Het 

team van de Duinruiter Bokaal zal jullie in de komende weken de definitieve datum laten 

weten.  

 

Er zullen dit jaar ook weer een aantal gastlessen georganiseerd worden. Vanuit het springen 

hebben we nog de gast clinic van Marcel Beukers tegoed. Ook op dressuur gebied zullen we 

weer het nodige aan gast instructie gaan aanbieden.  Ook hier zullen we jullie in de komende 

weken meer over vertellen. 

 

In de afgelopen weken hebben we ook een nieuwe opzet voor het lidmaatschap gemaakt. 

Naast het lessende en niet lessende lidmaatschap zal er ook een lidmaatschap komen voor 

bijvoorbeeld alleen startkaarthouders en ruiters die alleen aan de 3 Onderlinge Wedstrijden 

mee willen doen. Ook dit zullen we in de komende weken aan jullie presenteren. 

 

We hopen me alle bovenstaande activiteiten en een uitbreiding van onze lidmaatschap 

mogelijkheden weer een mooi aanbod voor bestaande maar ook nieuwe leden te kunnen 

hebben. 

Wij wensen iedereen namens het bestuur een heel mooi en hippisch 2016 toe! 

 

Het bestuur 
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Houding en zit lessen van Kathleen Snippe! 

Doordat ik op een steeds hoger niveau ben gaan rijden kwam ik op een gegeven moment met 

mijn houding en zit in de problemen. Ik kwam niet meer uit mijn zogenaamde comfort zone. 

Gelukkig kwam er een dag,dat was  aan het begin van het jaar 2015 dat kathleen mij aanbood 

om te helpen mijn houding en zit te verbeteren. Na samen een plan gemaakt te hebben begon 

kathleen mij  te trainen.  Kathleen heeft mij opnieuw de basis geleerd en het stap voor stap 

opbouwen van mijn houding  maar ook mijn gevoel tijdens het rijden. Dit heeft al heel veel tijd 

en moeite gekost maar niet zonder resultaat! Mijn houding is al super veel verbeterd maar 

ook mijn rijstijl en gevoel is veranderd. Natuurlijk ben ik er nog niet en kan ik nog erg veel 

leren. Kathleen heeft mij heel veel dingen laten in zien en alles uitgelegd! Waarom doet je 

paard dit? En jij dat? Is dit een gevolg van dat en is dat een gevolg van dit? Het stukje 

bewust worden is ook echt iets wat ik geleerd heb. Wat biedt het paard mij? Wat doe ik 

eigenlijk met mijn lichaam? Ik ben mij echt bewust geworden wat ik doe en wat mijn paard mij 

aangeeft. Als het paard  dit aan geeft doe ik dat verkeerd. Ook het gevoel.. hoe voel je t 

binnen of het buiten achter been. Pas als je dat weet kan je de ‘simpelste dingen’ begrijpen. 

Als ik been geef op welk moment doe ik dat bijvoorbeeld. Dit klinkt misschien heel simpel 

maar nu ik begrijp wat voor verschil het kan maken wanneer je op het juiste moment en met 

precisie dit doet. Het is heel belangrijk dat je vanuit je zit leert rijden. Ik hoop dat  andere 

ruiters ook zeker hun voordeel hier uit kunnen halen. Deze manier is zo natuurlijk mogelijk 

voor het paard maar ook is het belangrijk dat de ruiter met een ontspannen en stabiele 

(stille) houding het paard van uit de 

zit (het centrum) kan besturen. Alles 

heb ik heel gedetailleerd  geleerd van 

Kathleen waardoor het een duidelijk 

verhaal wordt en je het meteen snapt. 

Natuurlijk ben ik echt super super 

super super blij met Kathleen. Ik hoop 

dat anderen ruiters en amazones die 

ook tegen deze problemen aanlopen 

net zoveel van haar kunnen leren als ik 

tot nu toe heb gedaan!! (Dit stukje 

i.v.m de reeks clincs van Kathleen 

geschreven.) 
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Hoi allemaal!  

Ik ben nieuw bij de Duinruiters en ik zal mij even voorstellen!  

Ik ben Kim van Zadelhoff, 16 jaar oud en ik rijd paard sinds mijn 11de. Sinds 2013 rijd ik 

Saronno. Saronno is mijn super lieve, leuke lease-pony.  

Saronno is een New Forest D pony, het liefst doen wij dressuur, maar buitenrijden en 

springen vinden wij ook erg leuk! 

Springen vindt Saronno super leuk! Hij 

wordt dan ook erg enthousiast. Helaas 

ben ik niet zo’n gedurfde springruiter 

dus erg vaak doen we dit niet! Vorig 

jaar hebben we wel meegedaan aan 

een onderlinge springwedstrijd bij de 

Duinruiters en stiekem vind ik dit dan 

toch wel heel leuk om te doen, dus dat 

gaat hopelijk dit jaar vaker gebeuren!  

Buitenrijden doen we regelmatig. 

Saronno staat op stal Tesselaar, dus we zijn zo op het strand, dit vinden wij beiden het 

leukst. Op het strand kan 

Saronno dan ook 

heerlijk hard galopperen.  

 

Januari 2014 was onze eerste federatie wedstrijd en na die eerste wedstrijd volgden nog 

veel meer! Wij zijn nu M1 met 1 winstpunt, we hebben nu even een wedstrijd pauze, maar ik 

hoop in de zomer weer lekker kilometers te maken! 
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Saronno is ook mee geweest op vakantie. Wij zijn naar Dwingeloo en Ootmarsum geweest 

samen met Manja en Fleur en natuurlijk de paardenouders ;). Ook hier op heel vreemd terrein 

waren ze super braaf en lief!  

 

Tot ziens bij de Duinruiters! 
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Combinatie van de maand 

 
Indy Weijdert met Whisper 
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Combinatie van de maand 

 

Aan het woord: Indy Weijdert 8 jaar 

Naam pony: Whisper 

Hoe lang heb je haar al? Ik heb Whisper ongeveer een jaar, maar mijn mama heeft Whisper 

bijna 10 jaar. Dus ik ken Whissie al mijn hele leven. 

Waar heb je Whisper gevonden ? Mijn papa en mama hebben haar via marktplaats 

gevonden, ze komt uit zwaagwesteinde (friesland) 

Geboorte datum van Whisper ? 15-mei-2000 

Welke klasse rijd je ? Bixie  

Wat vind je leuk om te doen met Whisper ? Tuttelen en knuffelen, rijden en wedstrijdjes 

rijden vind ik het leukste. 

Bijzondere eigenschap van Whisper ? Dat ze altijd zo lief voor me is en vaak hinnikt als ze 

me ziet.  

Wat voor ras is Whisper ? Whisper is een kruizing Ijslander X Haflinger 

Hoe groot is Whisper ? 1.34m 

Wat eet Whisper het liefst ? Van alles appels wortels paardensnoep en zo kan ik nog wel 

even doorgaan. 

Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja wie? Jolanda Adelaar met Super Guus 

hun vind ik gewoon zo leuk en zij is zo lief voor Guusje. Ik kijk veel op Youtube naar filmpjes 

van hun. 

Hoe lang rij je zelf al ? Ik rij nu ongeveer een jaar in de les bij Richard van Mourik, 

daarvoor mocht ik af en toe Whisper van mama uitstappen. 

Zelf nog iets te te voegen ? Ja, ik ben super blij met Whissie en ik hoop nog heel veel met 

haar te leren want samen moeten we echt nog heel veel leren, maar dat komt wel goed. 

Onlangs ben ik in de galop best hard van whisper afgevallen daardoor was ik erg bang 

geworden maar met de super goede hulp, geduld en steun van Richard durfde ik uiteindelijk 

weer lekker op Whissie te rijden, soms ben ik nog wel beetje bang maar daar werk ik nu hard 

aan en Whissie helpt mij natuurlijk door lief te zijn voor mij. Maar het is en blijft een 

drabbertje die Whis. 
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Hallo allemaal, 

  

De Wieringermeerruiters uit  Middenmeer zijn trots op onze nieuwe “Zorgdrager” 

bodem’s 

En organiseren daarom weer  Oefen springen 

op Donderdag 21 en Vrijdag 22 Januari  overdag 

Van half 9 tot half 6 ( 17.30 ) kunnen jullie terecht  , zonder begeleiding 

  

Kosten 10 euro per  Paard / Pony 

  

 Ook Donderdag 18 en vrijdag 19 Februari   en Donderdag 17 en Vrijdag 18 Maart 

Dan is het evt mogelijk om ook onder begeleiding te springen ( als daar voldoende 

animo voor is ) 

Dan evt Met begeleiding dan 7,50 per rondje 

  

 Aanmelden op     wmrwedstrijdteam@hotmail.com 

 

 

Wist je dat…… 

 
- de crocusvakantie van 28 febr.tot  6 maart is 

- we een vroege Paas hebben, t.w.: 27+28 maart 

- zondag 10 april de Halve Marathon in Den Helder is 

- zondag 17 april de Springfair-Julianadorp word gehouden 

- de eerste Duinruiterfed.wedstrijd op vrijdagavond  6 mei is 

- er ook dit jaar weer bij ons spring- en bixiewedstrijden zijn 

 

Datums duinruiter evenementen 
18 maart  jaarvergadering 

 

3 april springcompetitie 

 

1 mei 1e OW 

 

26 juni 2e OW 

 

11 september 3e OW 

 

24 september cross & slaapnacht 
 

mailto:wmrwedstrijdteam@hotmail.com
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06-55798440 
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Onze jarigen in maart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1       

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 Leonie Wessels 

13 Kathleen Snippe 

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  
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WIJ ZOEKEN 

JOU!!!! 
 

 

Zoals je leest zijn wij van de redactie op zoek naar een 

extra teamlid of leden om ons mooi clubblad te maken. 

Dit houdt in dat je wat werk voor het clubblad doet en 8 

x per jaar het clubblad komt helpen nieten. 

 

Dit natuurlijk onder hele gezellige 

omstandigheden!! 
 

Het voordeel van redactie lid zijn is dat je overige taken 

komen te vervallen bij de club. (dus geen kantine 

diensten, schoonmaakdiensten en de andere taken) 

 

Geïnteresseerd???? Mail naar redactie@duinruiters.com 

 

Groetjes en tot snel, 

Marleen, Beda en Naomi 
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Deelname onderlinge springwedstrijd 

 

Ook dit jaar is deelname uitsluitend mogelijk 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 voor 

het springen (B + 1) of wanneer men voorgaand jaar reeds meegedaan heeft aan de onderlinge 

springwedstrijd. 

  

Deze regel hebben we 3 jaar terug 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. Deze lessen 

kunnen alleen afgenomen worden wanneer je reeds een lidmaatschap bij de vereniging hebt. 

 

Prijsindeling onderlinge wedstrijden 

 

De volgende indelingen worden dit jaar gehanteerd voor de onderlinge wedstrijden (met 

uitzondering van de onderlinge springcompetitie waar 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 

 

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

gevoegd.  

 

De indeling is op deze manier gemaakt om zo ook meer competitie te krijgen en niet teveel 

rubrieken te hebben met 1 tot 3 deelnemers zodat deze competitie maar heel beperkt is. 

 

Wanneer je meerdere parcoursen springt zal beste parcours tellen voor de prijsuitreiking. 

Voor het clubkampioenschap telt alleen de resultaten van de officiële hoogte mee. 
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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 

 

Ook dit jaar 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. 

 

Kosten zijn € 10 per rubriek (dus indien je bijvoorbeeld 2 proeven start, 2x). Er zal dit jaar 

ook een lidmaatschap komen waarmee je voor een scherp tarief mee kunt doen aan alleen de 

Onderlinge Wedstrijden. We zullen hier binnenkort meer over laten weten. 

 

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 € 5. 
 

Opgave kan voor iedereen via de gele map. 

 

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

een veiligheidscap gedragen wordt. 

 

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 gemiddeld € 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 

http://www.knhs.nl/
mailto:jennifersjackson@hotmail.com
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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. 

Wedstrijduitslagen 
 

 

Zondag 13 december 

 

Sanne Gouwenberg  Dirano    Cat D L2 187 

          191 

Oudkarspel, woensdag 20 december 

 

Rowi Pille   Mistral   Cat C Z1 205 

             

Anna Paulwona, woensdag 20 december 

 

Quillenne ten Haaf  Macey  springen Cat B BB 4 

          1 

Hippolytushoef, woensdag 20 december 

 

Daimy Tijdeman  Floor     B 191 

          193 

Middenmeer, zaterdag 16 januari 

 

Maaike Verplancke  Nabodi   Cat D  L1 143 

          161 

 

Sanne Gouwenberg  Dirano    Cat D L2 169 

          170 

 

Rowi Pille   Mistral   Cat C Z1 188 

198 

Benningbroek, zaterdag 2 januari 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio     Z2 61,4% proef 1e 

          57% Kur 3e 

Benningbroek, zaterdag 9 januari JUNIORENWEDSTRIJD 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio     Z2 63% 4e 

 

http://www.knhs.nl/
http://www.startlijsten.nl/
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BIXIE PAGINA 

 

 
zo 13-03-2016  Pony's Bixie Anna Paulowna  Bixie wedstrijd  Info!  

za 16-04-2016  Pony's Bixie Middenmeer  BIXI en Impuls Dressuur  Info!  

zo 26-06-2016  Pony's Bixie Oudesluis  Bixie wedstrijd  Info!  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.startlijsten.nl/lijsten/137610-bixie-wedstrijd-
https://www.startlijsten.nl/lijsten/138942-bixi-en-impuls-dressuur
https://www.startlijsten.nl/lijsten/138713-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


                     

LR & PC De Duinruiters 

februari, 2015 jaargang 41 nr: 1                      - 36 -          

  

 

JAARVERGADERING 

 

 

KOMT ALLEN! 

 

 

VRIJDAG 18 MAART 20.00 UUR 

 

 

LOTERIJ NA AFLOOP 
Heb je een leuk presentje liggen? Wij zijn er blij mee 
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Algemene Leden Vergadering 18 maart 2016 
 

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de 

Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 18 maart 2016. 

 

De vergadering begint om 20.00 uur en de kantine is open vanaf 19.30 uur. 

Ook de ouders van onze minderjarige leden worden verwacht aanwezig te zijn. 

 

Na de vergadering wordt er een verloting gehouden. 

Hiervoor wordt zoals gebruikelijk aan iedereen gevraagd een klein prijsje mee te 

nemen. 

 

Agenda; 

 

1. Opening en mededelingen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2015. 

4. Jaarverslag over 2015 van de voorzitter. 

5. Wedstrijden 2016 

6. Financieel jaarverslag over 2015 van de penningmeester. 

7. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 

8. Verslag lessen 

9. Aftredend en niet herkiesbaar: Elisa Bethlehem, nieuwe kandidaat Annemarie 

Boon 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

12. Loterij 
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Notulen Algemene Leden Vergadering 20 maart 2015 

 
 

Afbericht: Stephanie Sterk, Fam. Kossen, Fam. Tijdeman. 

 

1. Opening en mededelingen. 

Jennifer bedankt  iedereen voor zijn/haar opkomst. Een grote opkomst dit jaar, dit is erg fijn 

zodat we met zijn allen terug kunnen kijken naar het afgelopen jaar en voor aankomend jaar 

ideeën uit kunnen wisselen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen 

 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2014. 

Geen op en/of aanmerkingen 

 

4. Jaarverslag over 2014 van de voorzitter. 

1. Afgelopen jaar hebben we weer een drietal onderlinge wedstrijden georganiseerd. Afgelopen 

jaar is er een onderlinge opengesteld, dat zullen we dit jaar ook weer doen. 

2. Ook waren er een aantal federatiewedstrijden georganiseerd. Er wordt wel wat terugloop 

gezien in de aanmeldingen, maar vaak weten we toch nog wel drie tot vijf banen te vullen. 

3. Op 26 april is de onderlinge springcompetitie op de vereniging. 

4. Afgelopen jaar hebben we weer voor losse activiteiten gekozen in plaats van voor een 

complete lesweek. Nieuw was de barbecue met aansluitend het logeerweekend voor de jeugd. 

Dit was zeker een succes en willen we dan ook dit jaar weer herhalen. 

5. Afgelopen jaar was ook het tienjarig bestaan van de Tulpen Duin Menrally (TDM), ondanks 

het tegenvallende weer waren er ruim 60 enthousiaste deelnemers aanwezig. Mary Romar 

vond dit een mooi moment om te stoppen met de organisatie van de TDM. Wij als bestuur 

hebben zeker het plan om weer zoiets te organiseren, maar dan in een iets ander jasje. Graag 

willen we er ook ruiters bij betrekken in plaats van alleen menners. Dit vraagt wel om een 

aangepaste route, aangezien de ruiters niet door het bollenland mogen. Deze activiteit hebben 

we moeten verplaatsen naar 4 oktober, omdat het eerst samenviel met de springfair in 

Julianadorp. Wij kunnen dit niet alleen organiseren en hebben daarom hulp nodig van de 

leden, meld je bij ons aan als je wilt helpen. 

6. Dit jaar zal ook het Juliandorp Power Festival (JPF) weer plaatsvinden (zondag 20 

september). Wij zijn als vereniging weer gevraagd om de catering op ons te nemen, dit is een 

mooie inkomstenbron voor de club. 

 

5.  Wedstrijden 2015:  

 Afgelopen jaren waren de federatiewedstrijden vaak op vrijdag. Om meer mensen te trekken 

willen we meer wedstrijden in het weekend organiseren, waaronder een tweedaagse wedstrijd. 

Het is de bedoeling dat deze wedstrijd voornamelijk door sponsoren wordt gefinancierd. We 

zijn druk op zoek naar mensen die zich hier voor willen inzetten. Mogelijk willen we in dat 

weekend ook het springen organiseren. Er wordt druk gewerkt aan een sponsorbrief, een 

rubriek zal ongeveer 100 euro kosten voor de sponsoren. Weet je een bedrijf of wil je zelf met 

je bedrijf sponsoren, geef het door aan ons. 

 We zijn ook bezig met een soort herfstmeeting, dit wordt een equipe wedstrijd van alle 

verenigingen van de regio. Het idee is een B/L en een M/Z rubriek te maken (zowel paard als 
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pony). We gaan uitzoeken of andere verenigingen hier ook warm voor lopen. Het is een 

officiële federatiewedstrijd. Er wordt één proef gereden, het equipe bestaat uit 4 ruiters en het 

minste resultaat zal worden weggestreept. 

 Mogelijk organiseren we tijdens de federatiewedstrijden in het weekend ook nog een Bixie 

rubriek. 

 

 

6.  Verslag  van de penningmeester over 2014: 

 Heeft iedereen de factuur voor 2015 gehad? Het eerste deel van de contributie moet om 1 

april binnen zijn, de rest moet voor 1 juli betaald zijn. 

 De tarieven van de lessen worden besproken. Bij het lidmaatschap komt het er op neer dat er 

3 euro per les wordt betaald. Dit kon eigenlijk niet meer uit, de kosten van de instructie waren 

hoger dan wat de leden bij elkaar betaalden. Om deze reden is er voor gekozen om de lessen 

wat verder op te vullen, zodat er wat gekrompen werd in het aantal lessen en dus in de kosten. 

Jennifer geeft aan dat dit vroeger wel kon omdat de vereniging toen nog groter was met veel 

meer niet lessende leden. Deze niet lessende leden betaalden mee met de lessen voor de wel 

lessende leden. 

 Het clubblad is nog steeds winstgevend, dit komt door de hoeveelheid advertenties die in het 

clubblad staan. 

 In de presentatie is te zien dat er dit jaar veel meer kosten waren. De grootste kosten kwamen 

van de huur voor het terrein. Voorgaande jaren was dit nog niet het geval. Er was een flink 

grotere uitgave aan water/energie en ook moest de verzekering van de vereniging worden 

aangepast. In 2013 moest er 550 euro worden betaald, in 2014 was dit ruim 6900 euro. Dit 

jaar sluiten we dan ook af met een negatief saldo (2300 euro). Nogmaals de oproep om je op 

te geven voor activiteiten, hiermee kan er geld worden verdiend voor de club en zoals je ziet 

kunnen we dat goed gebruiken. 

 Vraag: Moet de contributie dan niet verhoogd worden? Dit is inderdaad een mogelijkheid, 

maar we hebben er voor gekozen om de situatie eerst duidelijk uit te leggen aan iedereen. Als 

iedereen de handen uit de mouwen steekt is er misschien geen verhoging nodig en dat zou 

natuurlijk de beste oplossing zijn. Mocht dit niet werken dan is het verhogen van de 

contributie alsnog een optie 

 Jennifer geeft aan dat we ook aan het praten zijn met andere verenigingen, deze kunnen de 

kantine huren op de dagen dat wij hem niet niet gebruiken. Dit kan ook weer een leuk bedrag 

opleveren voor de vereniging.  

 Vraag: Is het geen optie om de taken af te laten kopen?  Dit hebben we in het verleden 

geprobeerd, dit werkte eigenlijk niet en daarom is het weer afgeschaft. 

 Vraag: Kunnen we niet alle onderlinge wedstrijden open stellen? Dan kunnen de mensen die 

van buitenaf komen gewoon inschrijfgeld betalen. Mogelijk trek je dan de kosten van de 

onderlinge weer recht. Dat is inderdaad een mogelijkheid die we zullen overwegen. 

 

7. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 

 De kascontrole is afgelopen jaar niet gebeurd, i.v.m. met het overdragen van de kas aan Marleen 

is dit er even bij ingeschoten. Afgelopen jaar is alles sowieso uitgebreid gecheckt. Voor volgend 

jaar wordt de kascontrole gedaan door ???? 

 

8. Verslag lessen: 

 Er wordt nu 42 weken per jaar dressuurles gegeven, er is een winterstop van half december 

t/m februari. In de dressuurlessen zitten in principe zes ruiters. Op dinsdag zijn er drie 

dressuurlessen, op woensdag is er één dressuurles en op vrijdag zijn er twee dressuurlessen. 
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 De springlessen worden gegeven van mei t/m augustus (vier maanden, achttien weken). Bij 

de springlessen komen er niet meer dan vijf ruiters in de les. Wanneer je ook al lessend lid 

bent krijg je 50% korting op het extra lidmaatschap voor het springen. Gezien de kosten 

hebben we iets in moeten krimpen in de lessen (van 23 weken naar 18 weken). Deze lessen 

zijn op donderdagavond. Er is nog ruimte in de lessen, dus als je mee wilt doen kan je je nog 

opgeven. 

 De M/Z les is er nieuw bij (maximaal vijf ruiters in een les), deze les wordt om de drie weken 

gegeven. In het totaal wordt er zeventien weken lesgegeven, hier is voor gekozen omdat de 

instructie voor dit niveau een stuk duurder is. Ilona gaf deze les, maar is op stage in het 

buitenland. Nu is er een vervangster geregeld, namelijk Marjon Konijn. 

 Heb je leuke ideeën voor de lesweek? Geef ze vooral aan ons door! 

 Jennifer vult nog aan dat we dit jaar Sander Marijnissen gaan vragen om een aantal clinics te 

geven, dit kan mooi gebruikt worden als voorbereiding op het aankomende outdoorseizoen. 

Deze clinics zijn ook voor niet leden. 

 

9. Rondvraag: 

 Richard v. Mourik: Is het een idee om een soort rommelmarkt te organiseren met 

tweedehands paardenspullen? 

 Dit is ook geopperd door een ander lid, maar dit lijkt ons een goed idee, zo trek je mogelijk 

meer publiek naar de wedstrijden toe. 

 Mw. de Wit: Wie mag er meedoen met de onderlinge met het springen. De regel is nu 

natuurlijk dat er meegedaan moet zijn met een onderlinge springcompetitie/springles. 

 Wanneer je hier één keer aan mee hebt gedaan is dit voldoende, ook wanneer je bijvoorbeeld 

vorig jaar hebt meegedaan is dit prima. Je hebt dan in ieder geval ervaring opgedaan. 

 Mw. de Wit: Waarom wordt er in de dressuurles nooit een sprongetje gemaakt? Zo kan de 

beginnende ruiter geen kennismaken met het springen. 

 Dit kan gewoon besproken worden met de instructie en andere leden uit de les. 

 Ellen de Graaf: Hoe staat het met de nieuwe website? 

 De website is zo goed als af. Nog even de laatste puntjes afwerken dan gaat de nieuwe 

website online. 

 Annemarie Wessels: Waarom is de eerste onderlinge dit jaar zo vroeg? 

 Er is een drukke wedstrijdkalender voor dit jaar, we willen niet alles heel dicht op elkaar 

hebben. Om het mooi te verdelen hebben we voor april gekozen. Mocht dit niet bevallen 

kunnen we het volgend jaar altijd weer anders doen.  

 Annemarie v. Mourik: De leden die geen federatie lid zijn worden niet standaard aangemeld 

bij de KNHS, waarom niet? 

 Vanwege de kosten die dit met zich meebrengt doen we dit niet. 

 Annemarie v. Mourik: De KNHS biedt nu vanaf 1-1-2015 bij het lidmaatschap een gratis 

verzekering aan voor ongevallen op en rondom je paard. Is het dan niet veilig om iedereen 

aan te melden bij de KNHS. Misschien kan er bij de vereniging dan een verzekering 

wegvallen? 

 Als vereniging zal je toch je verzekering moeten blijven regelen, je kan niet alle 

verantwoordelijkheid bij de leden leggen. De KNHS wist zelf nog niet heel goed hoe dit 

precies in elkaar steekt, maar we gaan hier zeker naar kijken. 

 Mw. Verplancke: Het lijkt alsof niet alle wedstrijden op startlijsten staan, klopt dit? 

 Als het goed is heet Jennifer alle wedstrijden erop gezet, we gaan hier naar kijken. Er is in 

ieder geval geen link tussen de KNHS website en startlijsten. 

 Richard v. Mourik: Hoe zit het ook alweer met opgeven voor de onderlinge, is dit nog steeds 

in de gele map? 
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 Dit gebeurt inderdaad via de lijst in de gele map, de lijst voor de eerste onderlinge zijn we 

echter vergeten erin te stoppen. 

 Mw. Rademaker: Is er geen mogelijkheid om alleen lid te worden voor alleen losse 

springlessen? Op stal zijn er best wel mensen die niet helemaal lid worden, maar wel graag af 

en toe willen springen. 

 Voor de club is dit heel veel werk, als vereniging hebben we ook weinig aan deze mensen wat 

betreft de taken. Ook staat de instructie dan de ene week bijvoorbeeld voor 15 mensen terwijl 

er de week erna maar weer twee komen. Je kan alleen lid worden voor een jaar en zelfs als je 

maar de helft van het jaar lest, heb je nog steeds goedkoop les 

 Leonie Wessels merkt op dat wanneer je een soort clinic zou organiseren, mensen van 

buitenaf vaak wel mee mogen doen.  

 Dat klopt inderdaad, dan is van te voren al de duur vastgelegd en ook is er dan al betaald. 

 Zijn jullie nog benaderd door het Jeugd Stimulerings Plan? 

 Ja, dat is gebeurd. Je kan je hiervoor deze week nog aanmelden. Het zijn lessen voor elk 

niveau, dit is vanuit de KNHS. Voor meer informatie kan iedereen kijken op de website van 

de KNHS. 

 

10. Sluiting. 

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot volgend jaar. 

Mocht je nog een goed idee krijgen, mail ons of spreek ons aan.  

 

11. Loterij 
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Van de kantine 
Schoonmaakrooster 

 

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

                                       (06-42221353) 

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

            (0223-610733) 

Woensdag 20 april:  Laura Rademaker(0223-660045),Mandy+Kaylee vd Weide 

         (06-38227496) 

 

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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