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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

Agenda, van de redactie, lestijden. 

Flyer onderlinge springcompetitie, nieuw lid Bo stelt zich voor, Rosanne stelt haar nieuwe pony voor. 

Combinatie van de maand Nanette plus de fotopagina, wist je datjes, nieuwe proeven waar moet je op 

letten, paarden sieraden gemaakt door Martine Tdlohreg, notulen algemene jaar vergadering. 

Onze jarige in mei en juni, wedstrijduitslagen, bixie agenda, onderlinge wedstrijden. 

Zo zijn paarden, een dagje op stal bij Sander Marijnissen,  

Van de kantine voor 18 jaar en ouder ( s ), schoonmaak rooster. 

      
       

 

Woordje vooraf 
In april hebben we altijd nieuwe advertentiepagina’s en de nieuwe voorkant, dit jaar werden er 

op het aller laatste moment nog wat foto’s gestuurd, we hebben er ook zelf maar het is toch 

leuker als leden ze zelf sturen. Maar nu denk je misschien he maar ik heb wel een foto 

gestuurd maar ik sta niet op de voor kant, wij leveren de foto’s aan Dekave Marcelis en zij 

doen de verdere selectie en niet alle foto’s zijn goed genoeg om te gebruiken, daar hebben zij 

veel meer kijk op als wij en zo is er naar onze mening weer een mooie voorkant, maar voor 

volgend jaar zijn er weer nieuwe foto’s nodig hoor dus stuur ze dan gerust weer. 

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                     Annemarie Boon   06- 13793938   secretaris@duinruiters.com 

Wedstrijd secretariaat,  

federatie e.d.              Jennifer Borst         06- 12743837    jennifer@duinruiters.com  
Onderlinge Wedstrijden             Annemarie Boon        06- 13793938    secretaris@duinruiters.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

Annemarie Boon 

Algemeen bestuurslid 

Tel: 06-13793938 

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 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.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. 

 

 

APRIL 

Vrij/Zat 22/23 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Den Burg Texelweekend 

Zondag  24 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

 

MEI 

Woensdag  4 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Donderdag  5 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Vrijdag  6 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Vrijdag  6 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zaterdag  7 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  8 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  8 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  15 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag  15 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Vrijdag  20 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Schagerbrug 

Zondag  22 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Woensdag  25 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oude Niedorp 

Vrijdag  27 Mei   Fed. Dressuur Po/Pa  Oude Niedorp 

 

JUNI 

Zaterdag  4 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zondag  5 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Woensdag  8 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag  12 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  12 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  19 Juni   Fed. Dressuur po/Pa  Hippolytushoef 

Zaterdag 25 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis 

Zondag  26 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis 

 

THUIS 

Zondag  1 Mei   1e onderlinge Wedstrijd en springcompetitie 

Vrijdagavond 6 Mei    Federatie Wedstrijd   B/Z2 

Zondag  22 Mei   Federatie Wedstrijd  B/Z2 Bixie 

Zaterdag 4 Juni   Duinruiterbokaal 

Zondag  5 Juni    Duinruiterbokaal 

Zondag  26 juni   2e onderlinge Wedstrijd 

Vrijdagavond 1 Juli   Federatie Wedstrijd  B/Z2 

Zondag           4 September  Federatie Wedstrijd  B/Z2 Bixie herfstmeeting. 

Zondag  11 September  3e onderlinge Wedstrijd 

Zaterdag 24 September  cross en slaapnacht 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen 

vragen een stukje te schrijven: 

 
combinatie van de maand : 

                                                     

Even voorstellen               

 

 

 
 

Sluitingsdatum kopij : 22 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 wordbestand 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 31 Mei, nieten clubblad, aanvang 19.00  uur. 
En … Vrijwilligers zijn altijd welkom !!!! 

Je clubblad kun je af komen halen in de kantine. 

 

 

                               
 

Maandag     :19.30-20.15 uur pony/paard dressuur 

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 * 

Zaterdag    :10.15-11.00 uur pony dressuur  

*   alleen in zomermaanden 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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georganiseerd door Callinghe. Duinruiters, Oude Veer en de Wironruiters 
 

 

De onderlinge springwedstrijden worden gehouden op onderstaande data: 

 

 

                                       1 mei Duinruiters (outdoor) 

                                       22 mei Callinghe (outdoor) 

 

 

 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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Even Voorstellen: 

 

Nieuw bestuurslid Annemarie Boon 

 

Hallo allemaal,  

 

Sinds de ledenvergadering van 18 maart ben ik als secretaris toegetreden tot het 

bestuur. En leek het me leuk om mezelf daarom even voor te stellen.  

Ik ben Annemarie Boon, 34 jaar en ben al ongeveer 20 jaar bekend met de 

Duinruiters. En zolang rijd ik ook al paard. Ik ben zelf niet-lessend lid door gebrek 

aan vervoer, maar kon het niet over mijn hart verkrijgen om geen lid te worden van de 

Duinruiters. Mijn paard Vegas staat bij manege Noot waar we ondertussen al bijna 

drie jaar met veel plezier rijden.  

Een aantal jaren geleden heb ik ook al een periode in het bestuur gezeten als 

algemeen bestuurslid, maar nu dus in de functie van secretaris.  

 

Hiernaast zal ik nog wat andere taken gaan vervullen binnen de club. Ik ga me 

bezighouden met de organisatie van de onderlinge wedstrijden en ben dit jaar voor 

het tweede jaar betrokken bij het organiseren van de Duinruiters Bokaal, wat ik 

wederom samen doe met een super enthousiast groepje leden. En om meteen maar 

even een taak die hierbij hoort te vervullen doe ik bij dezen een oproep om je aan te 

melden als vrijwilliger voor beide evenementen! We zijn op zoek naar enthousiaste 

leden of aanhang van leden die het leuk vinden om er mede voor te zorgen dat dit ook 

dit jaar weer mooie paardensport evenementen zullen worden!  

 

Verder heb ik het deels op me genomen om de Facebook pagina van de Duinruiters 

actief en actueel te houden, dus als jullie daarvoor suggesties hebben of zelf iets 

willen delen, dan hoor ik dat graag! Ik ben te bereiken via het e-mailadres 

secretaris@duinruiters.com of via de facebook messenger van de duinruiters. 

 

Ik hoop een leuke bestuursperiode tegemoet te gaan, met mooie evenementen en veel 

input van jullie, leden. Het groene seizoen komt er weer aan en langzaamaan beginnen 

de activiteiten op de club weer vorm te krijgen en op te starten. Ik heb er zin in en ik 

hoop veel oude bekende, maar ook nieuwe gezichten weer tegen te komen op de club. 

 

Tot snel,  

 

Groetjes Annemarie Boon. 
 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
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Onderlinge wedstrijden 2016 
 

De eerste onderlinge wedstrijd staat weer voor de deur. Op 1 mei wordt 

de eerste onderlinge gereden, deze wordt gecombineerd met de 

onderlinge springcompetitie. Het belooft dus een gezellige dag te worden! 

Het komende groene seizoen kunnen ook niet-leden meedoen aan alle 

onderlinge wedstrijden. Per wedstrijd kun je twee dressuurproefjes 

rijden als je wilt en twee parcoursen springen, mits je kunt aantonen dat 

je aan de onderlinge springcompetitie mee hebt gedaan of je officiële 

KNHS wedstrijden mag springen. 

De kosten voor een pony zijn €8,= per proefje of parcours en voor een 

paard €10,= Echter bieden we ook het speciale OW-lidmaatschap, wat 

inhoudt dat je voor €40,= per jaar alle onderlinge wedstrijden mee mag 

rijden. 

De onderlinge wedstrijden van dit seizoen staan gepland op 1 mei, 26 juni 

(met kür op muziek) en 11 september. 

Opgeven kan via startlijsten.nl, of stuur een mail 

naar secretaris@duinruiters.com 

De organisatie van de onderlinge wedstrijden wordt vanaf dit jaar 

gecoördineerd door Annemarie Boon. Voor vragen hierover kun je bij haar 

terecht via secretaris@duinruiters.com. Ook als je het leuk vindt om te 

helpen op de wedstrijden kun je jezelf aanmelden bij haar! 

 

We hopen jullie allemaal weer te zien! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://startlijsten.nl/
mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:secretaris@duinruiters.com
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Als nieuw Duinruiter lid hoor je je natuurlijk voor te stellen aan de club, dus hierbij  

BO GOUWENBERG met haar pony DIESEL. 

 

Hoi, ik ben Bo Gouwenberg en ben net 9 jaar oud, ik zit in 

groep 5 van de Prinses Margriet School en naast 

paardrijden doe ik ook aan handbal. 

 

Ik rij al sinds mijn 5e, eerst op onze pony Hilly een 

Shetlander, toen een jaartje op Silvestro de pony van onze 

buurvrouw en toen kreeg ik in november eindelijk mijn 

eigen pony, namelijk Diesel. 

Diesel is natuurlijk van Sanne geweest, dus we konden hem 

al erg goed, ik droomde ook van Diesel als mijn pony en wou 

eigenlijk geen ander. 

Mama en papa hebben toen toch Diesel voor mij gekocht, 

een droom kwam uit!!! 

 

Diesel is een bruine New Forest D-pony, wel een beetje groot dus 

voor mij nog. Maar ik groei hard zegt mijn moeder en ik kan hem 

al best pittig rijden. Diesel is nu 15 jaar oud. 

Diesel houdt graag van veel eten, lekker op het land staan, 

kroelen en rijden, we gaan in april beginnen met spring lessen bij 

Liane en daar heb ik echt heel veel zin in!! Thuis rijden we veel 

dressuur en krijg ik les van mama, Sanne en soms tante Anneke, 

hier leer ik heel veel van omdat ze alle 3 andere dingen met mij 

oefenen. Ook vinden Diesel en ik naar het strand gaan en door het 

land rijden erg leuk, maar dat moet nog wel aan een touwtje, 

omdat mama bang is dat hij anders te sterk voor me is of schrikt. 

 

In maart hebben Diesel en ik meegedaan aan een Bixie wedstrijd in Anna Paulowna, eerst 

gingen we een dressuur proefje doen, omdat het rijden al best goed ging thuis  mocht ik B 

starten, in de Bixie is dat dan een proefje met galop. In de dressuur werden we bij beide 

proeven eerste, hoe leuk is dat!!! Onze eerste wedstrijd en dan gelijk eerste worden. 

Met het parcours springen ging het eigenlijk ook heel goed, helaas maakte ik na sprong 6 een 

fout en daardoor verloren we punten , daardoor werden we in het springen tweede, ik had wel 

eens met Hilly en Sil een parcours gesprongen maar nog nooit met Diesel dus ik vond het best 

wel spannend, maar gelukkig kan Diesel goed springen en is hij heel lief en rustig. Het was een 

hele leuke dag en papa, Amy en Jaap kwamen ook kijken. 

 

Omdat ik samen met Diesel net zo goed wil worden als Sanne heeft mama voor ons een 

federatie kaart aangevraagd dus gaan we binnenkort ook voor het eerst voor het echie 

starten in de dressuur. 
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Ik ben heel erg gek van Diesel, en ga heel veel trainen in de dressuur en in het springen zodat 

jullie nog veel van ons gaan horen, want ik moet van mijn moeder vaak een stukje schrijven 

voor het clubblad. 

Ook gaan we 1 mei starten op de ondelinge wedstrijd bij de Duinruiters, we hebben er heel 

veel zin in!!!!!!!! 

 

Groetjes Bo Gouwenberg met mijn pony Diesel 
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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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http://www.kleurplaten-paradijs.com/kleurplaat.php?book=paard-01&image=paard-01-01.png&oms=Lekker paardrijden
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Nieuwe proeven  

Nieuwe klasse BB 

Met de nieuwe, niet-verplichte klasse BB is de stap naar de B minder groot. De BB is 

interessant voor manegeruiters (doorstroom via F-proeven), kinderen (doorstroom via Bixie-

proeven), nieuwkomers in de wedstrijdsport en/of ruiters met jonge paarden. Voor de BB zijn 

twee nieuwe dressuurproeven ontwikkeld, waarbij de beoordeling meer gericht is op de ruiter 

dan op de combinatie. Zo moet er wel een constante verbinding met de paardenmond zijn, 

maar hoeft het paard nog niet ‘aan de teugel te lopen’. 

Lichtrijden en doorzitten 

Om de oefeningen (vooral in de lagere klassen) zo goed mogelijk uit te voeren zonder het 

paard onbedoeld te storen mag de ruiter vaker lichtrijden. 

In de BB en B wordt alleen nog maar lichtrijden gevraagd; 

In de L mag de ruiter per onderdeel kiezen tussen doorzitten of lichtrijden; 

In de M wordt in de hele proef doorzitten gevraagd, maar mogen ruiters in middendraf, 

uitgestrekte draf en bij het halsstrekken lichtrijden als zij dat willen. 

Evenwicht en verzameling 

In de nieuwe proeven wordt verzameling pas vanaf de klasse Z gevraagd (dat is nu de klasse 

M2). Uitgangspunten daarbij zijn: 

Klasse B: natuurlijk evenwicht onder de ruiter (mag nog iets op de voorhand); 

Klasse L: horizontaal evenwicht; 

Klasse M: iets meer gedragen dan horizontaal; 

Klasse Z: verzameld evenwicht. 

Halsstrekken en überstreichen 

Vanaf april zit het halsstrekken in alle proeven t/m de klasse Z2 (dat is nu nog t/m de L2). In 

de klasse Z2 wordt straks ook het überstreichen in verzamelde galop gevraagd. Deze 

oefeningen zijn waardevol om de ontspanning en zelfhouding van het paard te beoordelen. Bij 

halsstrekken staat de ruiter het paard toe om hoofd en hals geleidelijk naar voren en 

beneden te brengen, tot ongeveer tussen boeg- en kniehoogte, met het hoofd voor de loodlijn. 

Het paard volgt de hand van de ruiter. De ruiter mag tijdens het halsstrekken in alle klassen 

behalve de BB en B zelf kiezen voor lichtrijden of doorzitten (in de BB en B wordt alleen 
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lichtrijden gevraagd). Bij het überstreichen onderbreekt de ruiter tijdelijk (3 tot 4 

galopsprongen) de aanleuning door beide handen ongeveer twee handbreedtes over de 

manenkam naar voren te doen. De takt, het tempo en de houding van het paard mag hierbij 

niet veranderen. 

Binnenkomen op de AC-lijn 

Vanaf 1 april 2016 beginnen alle proeven met binnenkomst op de AC-lijn (in de huidige proeven 

is dat vanaf de L2). Dit markeert het begin van de proef en geeft, afhankelijk van de graad 

van africhting, een goed beeld van de rechtgerichtheid van het paard. In de opbouw van de 

proeven wordt dit onderdeel uitgebouwd van het rijden van een rechte lijn in één gang tot een 

rechte lijn met een overgang op X. 

Halthouden en groeten voor en na de proef 

Halthouden en groeten bij aanvang van de proef hoeft vanaf 1 april 2016 pas vanaf de klasse 

ZZ-Zwaar (dat is nu nog M1). Halthouden en groeten na afloop van de proef wordt in alle 

proeven gevraagd. 

Geen verplichte 1e proef van de maand 

De nieuwe proeven zijn vloeiender en logischer en daardoor iets korter: niet alle onderdelen 

per klasse worden in iedere proef gevraagd. In de klasse M wordt bijvoorbeeld 1x 

schouderbinnenwaarts en 1x travers gevraagd (uiteraard wel met buiging op beide zijden). 

Verder wisselen de proeven om de twee maanden (nu nog per kwartaal) en verdwijnt de 

verplichte 1e proef van de maand bij wedstrijden die twee proeven uitschrijven. Je mag dan 

beide proeven rijden, alleen de 1e proef of juist alleen de 2e proef (twee keer dezelfde proef 

is nog steeds niet toegestaan). Door het loslaten van de verplichte 1e proef is het 

bijvoorbeeld ook mogelijk om op selectiewedstrijden en regiokampioenschappen dezelfde 

proef te rijden als tijdens het KNHS-kampioenschap. 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 
Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

 

Wat zijn de verschillende manieren van hinniken? 

 

Hoewel paarden vooral lichaamstaal gebruiken om te communiceren, beschikken ze ook over 

een gevarieerd vocal repertoire. 

De verschillen tussen de manieren van hinniken zijn subtiel, maar mensen die veel tijd met 

paarden doorbrengen, kunnen deze toch wel onderscheiden. Door de cowboys zijn er in het 

Engels verschillende benamingen voor de verschillende manieren van hinniken gegeven. In het 

Nederlands bestaat dat niet. 

De ‘nicker’ is een soort van zacht grinniken (‘huhuhu’) als groet, meestal voorbehouden voor 

special mensen of bevriende paarden. Zo hinniken merries vaak naar hun veulen al seen manier 

om hen van dichtbij te groeten of gerust te stellen en hun vreugde uit te drukken om hen te 

zien. 

De ‘whinny’  is veel luider dan de ‘nicker’, en redelijk schel. Het is een rope voor paarden naar 

hun soortgenoten als ze die niet onmiddellijk zien, of een uiting van opwinding.  

De ‘neigh’ lijkt erg op een schreeuw (‘whiii’) en geldt meestal als een waarschuwing wanneer 

een paard dreigt te trappen. Het zijn vaak merries die zo het mannelijk geslacht waarschuwen 

niet te opdringer te zijn. Paarden maken een luid ‘snurkend’ geluid als ze ergens bang voor zijn 

maartoch uitgedaagd worden om te gaan kijken. 

Dan kun je ze ook nog horen briessen, door lucht uit hun neus te blazen, wat de luchtwegen 

vrij maakt. Dit doen ze meestal als ze ergens opgewonden over zijn of juist als ontspanning na 

iets wat spannend of moeilijk was. 
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Naam pony : Kantjes Vontaine 

Hoe lang heb je haar al : november 2011 

Waar heb je haar gevonden : marktplaats Nieuw Buinen 

Geboortedatum pony: 08-04-2002 

Welke klasse rijd je ; B deze maand voor het eerst 

gestart 

Wat vindt je leuk om met je pony te doen: springen 

crossen 

Bijzondere eigenschap pony : super lief en betrouwbaar in 

de omgang 

Ras; New Forest  Marits Mistique x Kantjes Ronaldo 

Hoe groot is je pony 135cm 

Wat eet zij het liefst mueslie 

Wie is je voorbeeld in de paardensport: Jeroen Dubbeldam 

Hoe lang rijd je al: ik zat al samen met mama op het paard toen ik 2 jaar was, later ben ik op 

de pony van Maaike gaan rijden en daarna kreeg ik Von 

Zelf nog iets toe te voegen; Von is mijn grote lieve vriendin en Topper 
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Combinatie van de maand 

Nanette de Wit met Vontaine 
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Pony combinatie van de maand 

Nanette en Kantjes Vontaine 

Het is al weer 4 jaar geleden dat ik mezelf 

mocht voorstellen als nieuw lid. 

In deze vier jaar zijn Mijn pony Vontaine naar 

elkaar toe gegroeid onze passie ligt in bij het 

springen, Von kan dit erg goed en ik vind het 

kicken hoe hoger hoe mooier. Vorig jaar heb 

ik voor het eerst mee gedaan aan de 

oefencross in het Dijkgatbos, ben van plan dit 

dit jaar weer te doen 

Vontaine is een heel lieve pony ze zal nooit 

bijten of trappen, springen en buitenritjes vind ze leuk maar dressuur en longeren dat vindt 

ze niet echt leuk 

Von is heel cool in haar hoofd en schrikt niet snel van iets papa kan rustig zijn trekker naast 

haar parkeren ze geeft er niks om. Dit is heel fijn want de pony van mijn zus  is nog jong en 

onervaren zij heeft al veel dingen van Von geleerd vooral dat fietsen, auto’s en busjes niet 

eng zijn, trekkers zijn nog een dingetje. 

Von voelt mij heel goed aan als ik niet lekker in 

mijn vel zit of er is iets gebeurt doet ze extra lief 

tegen me en wil knuffelen 

Dit jaar ben ik gestart met de federatie 

wedstrijden, ik hoop dat ik een winstpuntje krijg 

dit jaar zodat Von en ik kunnen gaan springen. Het 

is jammer dat je geen winstpuntje kan krijgen met 

bokken want dat kan Von ook super goed 
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Even voorstellen 

 

Graag wil ik jullie even voorstellen aan mijn nieuwe pony Bounty. 

Bounty is een bruinbonte ruin van 11 jaar. 

Hij is een D pony van 1.42 hoog. 

Ik hem hem nu ongeveer 3 weken. 

Bij zijn vorige baasjes heeft hij dressuur springen , buitenritten en voor de kar gestaan. 

Ik heb Bounty gekregen omdat het niet zo goed ging met mijn vorige pony Capri. Hij is nu 

verkocht voor de springsport. 

 

Bounty en ik zijn dikke vriendjes aan het worden. 

We rijden elke dag en hij is dol op pepernoten. 

We hopen jullie snel te zien op de club! 

 

Groetjes Rosanne van 

Mourik en een 

hoefje van Bounty   
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Wist je dat…… 

 

- er vanaf 21 april op twintig donderdagavonden springlessen zijn 

- deelnemers behoren te helpen bij op- en afbouw 

- je dit ook op de springwedstrijden behoor te doen 

- er een nieuwe Z baan word aangeschaft 

- op zondag 1 mei de eerste DR OW word georganiseerd 

- ook dit jaar alle OW’s OPEN zijn 

- men zich op kan geven in de gele kantine-map 

- de andere OW’s op 26 juni en 11 september zijn 

- de 1e Duinruiterfed.wedstrijd op vrijdagavond  6 mei is 

- men zich op kan geven bij Jennifer 

- die week de scholen vrij hebben 

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

- de DR bokaal op 4+5 juni word gehouden 

- er op 24 september weer een cross en slaapnacht is 

- wij voor alle evenementen rekenen op jullie hulp !!!  

- op zaterdag 11 juni de Rabofietssponsortocht word gehouden 

- deelnemers zich op kunnen geven bij het DR bestuur 

- de vereniging hier een leuke financiële bijdrage voor krijgt 

- het altijd een gezellig gebeuren is 

- Marleen de Graaf na 10 jaar de redactie gaat verlaten 

- zij dus een nieuw teamlid nodig hebben 

- ook het bestuur op zoek gaat naar een nieuw bestuurslid voor 2017 

- er ook dit zomerseizoen weer gastlessen komen 

- iedereen vuile bekertjes én roerstokje in de vuilnisbak mag doen 

BIXIE PAGINA 

 

 

za 07-05-2016  Pony's Bixie Oudesluis (14 km) Bixie wedstrijd  Info!  

zo 22-05-2016  Pony's Bixie Den Helder Dressuur & Bixie Wedstrijd  Info!  

za 04-06-2016  Pony's Bixie Den Helder Duinruiter Bokaal Bixie Dressuur S...  Info!  

zo 26-06-2016  Pony's Bixie Oudesluis (14 km) Bixie wedstrijd  Info!  

zo 04-09-2016  Pony's Bixie Den Helder Dressuur & 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
https://www.startlijsten.nl/lijsten/139739-bixie-wedstrijd-
https://www.startlijsten.nl/lijsten/141400-dressuur--bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/141398-duinruiter--bokaal-bixie-dressuur-springen
https://www.startlijsten.nl/lijsten/138713-bixie-wedstrijd-
https://www.startlijsten.nl/lijsten/139739-bixie-wedstrijd-
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Notulen Algemene Leden Vergadering 18 maart 2016 

 
 

Afbericht: Fam. Pille, Janneke Ruygrok. 

 

1. Opening en mededelingen. 

Jennifer heet iedereen welkom en bedankt  iedereen voor zijn/haar opkomst.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen 

 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2015. 

Geen op en/of aanmerkingen over de notulen van 2015. Mocht jullie nof iets te binnen 

schieten kunnen jullie dit natuurlijk altijd bij de rondvraag nog melden 

 

4. Jaarverslag over 2015 van de voorzitter. 

1. Afgelopen jaar hebben we net als elk jaar een drietal onderlinge wedstrijden georganiseerd. 

We hebben er voor gekozen om alle onderlinge wedstrijden open te stellen, dit gaan we 

volgend jaar weer doen. 

2. Ook waren er een aantal federatiewedstrijden georganiseerd. Dit jaar was er een nieuwe 

wedstrijd, de Duinruiter Bokaal. Patrick verteld dat het een succes was en dat er dit jaar weer 

een herhaling komt.  

3. Per 1 april worden er nieuwe proeven verreden. Lees deze goed door, want de oefeningen 

volgen elkaar veel sneller op. Ook is de klasse BB nieuw in de dressuurring, voor deze klasse 

hoef je geen startpas te hebben maar alleen lid te zijn van de KNHS. Dit is om de 

wedstrijdsport te stimuleren. 

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

complete lesweek. We hebben clinics gehad van Sander Marijnissen, het was nog best 

moeilijk om clinic vol te krijgen. Dit komt mogelijk door de prijs, maar soms is het even 

kijken wat wel goed ontvangen wordt en wat niet. Voor dit jaar zijn we ook al in overleg voor 

een aantal activiteiten, mogelijk een proefgerichte clinic met een mentaal element erin. We 

hopen dat de kosten hiervan wat lager komen te liggen. Helaas ging de springles van Marcel 

Beukers niet door, deze zullen dit jaar opnieuw worden georganiseerd. Ook willen we nog iets 

educatiefs erbij, een idee is om de anatomie van het paard door te nemen. Zo kan je 

bijvoorbeeld zien wat er nu precies beweegt in het paardenlichaam. Een andere optie is iets 

van een zadelpas of bit clinic, of een paardenfysiotherapeut laten komen. De cross- en 

slaapnacht gaat uiteraard ook in herhaling. 

5. JPF was afgelopen jaar een groot succes, we hebben voor de club ongeveer 4500 euro 

verdiend. We hopen dat we bij de volgende editie ook weer mee kunnen doen. 

6. Na de Duinruiter Bokaal was er wat geld over, dit geld gaan we gebruiken om een mooie Z-

ring aan te schaffen. 

7. Afgelopen jaar hebben we weer een aantal clubbladen ontvangen. Marleen de Graaf geeft aan 

dat ze na 10 jaar uit de redactie stapt. Er is dus een vacature voor de redactie, mocht je dit 

leuk lijken meld je dan aan. Het clubblad komt eens in de 6/8 weken uit. Jennifer geeft aan dat 

het leuk is om stukjes van de leden te lezen, mocht je wat leuks meemaken met je pony/paard 

maak hier een leuk verslag van en stuur het naar de redactie.  

8. 11 juni is er weer de rabofietstocht, hier hebben we uiteraard ook weer aan paar fietsers nodig 

(4 fietsers), aanmelden kan bij het bestuur. 

9. Vorig jaar hebben we helaas het schilderwerk van de bak niet af kunnen maken, dit willen we 
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dit voorjaar weer oppakken. Graag willen we het netjes hebben voor de Duinruiter Bokaal. 

Let dus op je mail! 

10. Kathleen heeft ook aangegeven haar taken na volgend jaar neer te willen leggen, hiervoor 

zoeken we dus ook iemand. Mocht je dit leuk lijken, meld je aan! 

11. Aan de instructie wordt een kleine attentie uitgedeeld als dank voor hun inzet van het 

afgelopen jaar. 

12. Een van onze nieuwe leden, Rowi Pille (helaas niet aanwezig), heeft dit jaar mee mogen doen 

aan het Nederlands Kampioenschap. Ze is hier 6e geworden in de klasse Z-pony's cat. C. 

 

5 Wedstrijden 2016:  

 De Duinruiter bokaal wordt na het grote succes van 2015 ook dit jaar weer georganiseerd. 

Deze zal plaatsvinden op 4/5 juni. 

 De eerste avondwedstrijd zal op vrijdag 6 mei zijn. 

 22 mei zal er een extra wedstrijd plaatsvinden, op deze wedstrijd zullen we ook een Bixie 

wedstrijd uitschrijven. Mw. de Wit geeft aan dat 22 mei samen valt met de onderlinge 

springcompetitie bij Callinghe. Misschien wordt onze wedstrijd dan op zaterdag 21 mei 

gehouden, al werken er op zaterdag wel meer mensen. 

 Op 3 april is er bij de duinruiters weer de onderlinge springcompetitie. 

 Op 1 mei is de eerste onderlinge wedstrijd van dit jaar. 

 

6.  Verslag  van de penningmeester over 2015: 

 Alle facturen voor dit jaar zijn verzonden. Mocht je hem toch nog niet hebben meld je dan 

even bij Marleen.  

 We hebben er voor gekozen om de tarieven van het lidmaatschap dit jaar niet te verhogen. Er 

is voor gekozen om de contributie te gebruiken voor de lessen, hierdoor krijgen de lessende 

leden elk jaar 46 lessen (springen 20). Hierdoor blijft er aan het einde van de streep niet 

zoveel over. Daarom is het belangrijk dat al onze andere activiteiten kostendekkend zijn. Het 

clubblad heeft het afgelopen jaar ook wat geld opgebracht (met name door de advertenties), 

de wedstrijden leveren uiteraard ook wat op. De onderlinge wedstrijden kosten echter geld, 

deze zitten namelijk bij het lidmaatschap in. Daarom hebben we er voor gekozen om de 

onderlinge wedstrijden open te stellen voor niet leden, hierdoor hopen we er toch nog wat aan 

te kunnen verdienen. 

 De  grote federatiewedstrijd (Duinruiter Bokaal) is een grote inkomstenbron geweest. 

 Bij de Vomar kan je een formulier invullen, als je hier boodschappen doet gaat er een deel van 

het bedrag naar de club. 

 Het oudpapier heeft het afgelopen jaar 140 euro opgebracht. 

 De rabofietstocht (tijdens een van de wedstrijden) heeft ook nog een klein bedrag opgeleverd. 

 De narcissen actie heeft 340 euro opgebracht, de loterij na de ALV 60 euro en de grote 

clubloten 191 euro. 

 Ook dit jaar moest er weer huur voor het terrein worden betaald, dit is een flink bedrag. 

Elektra en water komt op 2000 euro, verzekeringen kosten ook een hoop geld. De kantine 

kostte het afgelopen jaar rond de 8000 euro. Gelukkig levert de kantine ook een hoop geld op 

tijdens de evenementen. Dit is voor een groot deel dankzij de inzet van Ineke en Gerard Borst. 

 Dit jaar sluiten we het boekjaar gelukkig wel positief af (2400 euro) in tegenstelling tot het 

voorgaande jaar. Dit komt voor een groot deel door JPF. 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. 

 Om meer leden te trekken zijn we dan ook bezig met een mogelijke aanpassing in de 
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lidmaatschappen, Patrick verteld hier straks meer over. 

 Patrick roept eerst Ineke en Gerard naar voren en bedankt hen namens ons allemaal voor hun 

fantastische hulp en geweldige inzet. Een bloemetje wordt overhandigd. 

 Als vereniging krijgen we subsidie, hiervoor hebben we wel een bepaald aantal leden nodig. 

Dit wordt nu krap. Omdat het wel belangrijk is om dit aantal te houden, en het liefst meer, 

zijn we als bestuur eens kritisch gaan kijken naar de lidmaatschappen. Hierbij hopen we meer 

leden te gaan trekken. 

 Nu hebben we het lessend lidmaatschap, het springlidmaatschap (en natuurlijk het combi-

lidmaatschap), het M/Z lidmaatschap en het niet lessend lidmaatschap. 

 Een nieuwe optie is het startkaart lidmaatschap, dit is voor de mensen die wel wedstrijden 

willen rijden maar verder niet verbonden willen zijn aan een vereniging (dus geen taken) en 

de verplichte taken. Bij dit lidmaatschap krijg je ook geen clubblad. Je kan tegen gereduceerd 

tarief mee doen aan de onderlinge wedstrijden en de andere activiteiten. Het lidmaatschap 

gaat 50 euro kosten. 

 Ook hebben we nagedacht over een lidmaatschap alleen voor de onderlinge wedstrijden, dit is 

voor de mensen die alleen mee willen doen met de onderlinge wedstrijden. Dit gaat ook 50 

euro kosten (wel vrijwilligers taken). 

 Om mee te doen met het clubkampioenschap moet je wel lessend of niet lessend lid zijn. 

 Het tarief voor de onderlinge is voor niet leden wel verhoogd, naar 10 euro per onderdeel. Dit 

omdat het toch voor de club ook wat op moet leveren, ook worden de proeven bij de KNHS 

duurder. 

 Ook hebben we een 'bring a friend' actie bedacht. Wanneer je iemand aanbrengt als lid krijg je 

10% korting van het lidmaatschap van het aangebrachte lid op je eigen lidmaatschap. Dus 

wanneer je een startkaartlid aanbrengt (50 euro), ontvang je 5 euro korting op je eigen 

lidmaatschap. 

 Niemand heeft bezwaar tegen de nieuwe lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen gaan in per 

morgen voor nieuwe leden en voor bestaande leden per volgend kalenderjaar wanneer er een 

wijziging wordt doorgegeven (voor 1 november). 

 Alles met betrekking tot de lidmaatschappen is terug te lezen in de bijlage van de notulen. De 

verschillende lidmaatschappen en formulieren worden samen met de prijzen op de website 

geplaatst.  

 

7. Verslag lessen: 

 In Liane haar lessen op dinsdag is nog plek in de 3e les, mocht je graag bij Liane in de les 

willen kan je dit mailen naar Kathleen (kathleen@duinruiters.com) 

 De springlessen starten weer op 21 april, wil je hier nog aan meedoen dan kan je je nog 

opgeven bij Kathleen. 

 In Cheryl haar lessen op woensdag is ook nog plek. 

 Richard zijn lessen op zaterdag zitten vol. 

 

8. Aftredend en niet herkiesbaar: Elisa Bethlehem. Nieuwe kandidaat: Annemarie Boon 

 Elisa Bethlehem treedt af als bestuurslid, ze wordt bedankt voor haar hulp de afgelopen jaren. 

 Annemarie Boon heeft zich gemeld als nieuwe kandidaat, niemand maakt hiertegen bezwaar. 

 

9. Rondvraag: 

 Richard v. Mourik: Moet je voor het starten van het BB nu wel of niet lid zijn van de KNHS 

 Ja, om BB te mogen starten moet je lid zijn bij de KNHS. Wij melden niet standaard al onze 

leden aan bij de KNHS, dit om de kosten voor de leden te kunnen drukken. Mocht je dus BB 

mailto:kathleen@duinruiters.com
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willen gaan starten meld dit dan even bij Jennifer dan kan zij je aanmelden bij de KNHS 

 Mw. Rademaker: Hoe zit het met het springen op de onderlinge qua regelgeving? 

 Voor het springen op de onderlinge houden we dezelfde regels aan als bij de onderlinge 

springcompetitie. 

 Naomi Gouwenberg: Waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van Facebook? 

Bijvoorbeeld wanneer het nieuwe clubblad uitkomt. 

 Dat is idd een goed idee, Naomi wil dit wel doen. We haar de bevoegdheden hier voor geven. 

 Mw. Tijdeman: Waarom is de prijsuitreiking bij de wedstrijden altijd zo laat. Kan dit niet 

eerder, je moet nu zo lang wachten. 

 Patrick geeft aan dat we dit het afgelopen jaar bij de wedstrijden overdag al hebben gedaan, 

we zijn hier wel mee bezig. Misschien is het idee om 2 groepen te doen, 1 groep en dan de 

prijsuitreiking om 19:30 en dan groep 2 de prijsuitreiking om 21:30. 

 Anouk Kossen: Misschien is het een idee om onze nieuwe lidmaatschappen te promoten, dan 

kan ik een poster o.i.d. ophangen op stal. 

 Dat is een goed idee, we gaan aan de slag om posters te maken en om een bericht op 

Facebook te zetten. 

 

N.B. Wanneer je je opgeeft voor de onderlinge springcompetitie of voor het springen op de 

onderlinge betekend dit dat je ook moet bouwen!! 
 

9. Sluiting 22:00 

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot volgend jaar. 

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

Er kunnen nu lootjes voor de loterij gekocht worden. 

 

10. Loterij 

 

 

Uitslagen Onderlinge Springcompetitie WIRONRUITERS 
 
OEFEN LAAG 

Quilenne ten Haaf    Macey  D-pony  60 cm  61,5 

 

OEFEN HOOG 

Kaylee van der Weide Whisper C-pony  60 cm  70   1e 

 

KLASSES B/L 

Cleo Snippe   Princess D-pony 80 cm  69,5  1e 

Nanette de Wit  Vontaine C-Pony  70 cm  68,5 

 

OEFEN LAAG PAARDEN 

Marit Tijdeman  Celtic  paard  80 cm  58,5 1e 
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http://www.kleurplaten-paradijs.com/kleurplaat.php?book=amika-01&image=amika-01-33.png&oms=Hedwig springt met haar paard over een hindernis
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Na een paar keer mee geweest te zijn naar de stal van Sander Marijnissen met tante Wendy 

en Sanne mocht Bo ook haar pony Diesel een keer meenemen om daar een keer te trainen. 

Hiervan heeft zij een leuk stukje geschreven. 

 

Dinsdag 1 maart een dagje mee op stal bij Sander Marijnissen 

 

   
 Ik  ging  11 

uur 

s’ochtends 

weg met de 

bus van 

Sanne en 

tante 

Wendy, hoe laat we er waren 

weet ik niet meer.  
Het was heel druk in de 

binnenbak  dus Sanne  ging 

eerst rijden op Sanzio en ik en 

tante Wendy gingen in de 

kantine wachten  tot Sanne 

klaar was met rijden, tante Wendy had 

pannenkoeken voor ons gemaakt, ze waren 

erg lekker. Toen Sanne klaar was met rijden 

mocht Diesel op de poetsplaats, toen ik klaar was met alles ging ik zelf  rijden.  Sanne had mij 

les gegeven, Diesel was heel actief,  toen ik klaar was wou ik hem wel douchen maar dat kon 

niet om dat het daar te koud voor was vandaag. Diesel vond het leuk, en ik mocht ook voor het 

eerst in een binnenbak rijden ik vond het heel heel heel leuk. 
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Duinruiter lid Sanne gouwenberg heeft met haar paard Sanzio een Internationale score 

behaald op een kadervormings wedstrijd van de junioren van maar liefst 63,51% 

Als club zijn wij heel blij en trots op Sanne dat ze voor de Duinruiters uitkomt en wensen 

haar nog veel succes  in de toekomst. 
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Onze jarigen in juni 
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25 Rosanne v Mourik 
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28 Anouk Kossen 
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Martine Tdlohreg, getrouwd en twee kinderen is in  1998 met een diploma op zak de vakschool 

voor edelsmeden uitgelopen en sindsdien aan het werk in dit prachtige vak. 

In de vele jaren dat zij nu werkzaam is heeft zij in verschillende bedrijven met verschillende 

facetten van het vak ervaring opgedaan en daarnaast altijd voor zich zelf gewerkt. 

Sinds 6 jaar heeft zij een prachtig atelier genaamd “Atelier mStyle” geopend op de vismarkt 

in Den Helder. Zij heeft zich daar kunnen vestigen in een oude school. 

 “mijn prachtige vak overbrengen op andere is iets wat ik al heel lang droom te gaan doen” 

Aldus goudsmid Martine Tdlohreg. 

 

 

3 jaar geleden is haar zoon met paardrijden begonnen en al snel kwam bij haar de vraag of 

naast haar werkzaamheden die zij al deed ook sieraden met paardenhaar kon maken. 

Heel enthousiast is ze daar mee aan de gang gegaan en kwam ze er achter dat er met 

paardenhaar heel mooi te werken valt, het geeft haar veel voldoening om mensen blij te maken 

met een sieraad met een blijvende herinnering van hun dierbare paard of pony. 

Naast de vaste ontwerpen die zij heeft kan ze met u samen ook iets unieks ontwerpen, of iets 

maken wat u al eens eerder gezien heeft. 

 

 
 

Is er veel haar nodig voor een sieraad? 

Nee, helemaal niet. Een stuk van de staart ter dikte van een pink is al voldoende om het te 

verwerken in een mooi sieraad. Indien het netjes aan de achterzijde van de start wordt 

afgeknipt is dit nauwelijks zichtbaar. 
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Hoe gaat het in zijn werk? 

Samen met Martine wordt eerst een ontwerp gekozen of gemaakt waarna de klant altijd een 

geheel vrijblijvende prijsopgave ontvangt. Na het akkoord geven wordt het geleverde 

paardenhaar zorgvuldig verzorgd waarna het verwerkt zal worden in een mooi sieraad. 

 

 
 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Martine voor verdere 

informatie. Ook zal zij 4 juni aanstaande aanwezig zijn op ons  mooie paarden evenement 

“Duinruiters Bokaal”. 

Ook heeft zij dan enkele van haar sieraden mee om te bewonderen. Natuurlijk zal zij u ook 

die dag graag antwoorden geven op al uw verdere vragen. 

Mocht u voor 4 juni al contact met haar willen opnemen kunt u dit gerust doen via haar email 

adres m-Style@live.nl of via de facebook pagina atelier mStyle. 

 

 

 

 

 
 

mailto:m-Style@live.nl
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Wedstrijduitslagen 
 

Zondag, 7 Februari Middenmeer 

 

Rowi Pille   Mistral    Cat C Z1 60,44% 

 

Zondag 7 Februari Sint Maarten 

 

Annemarie van Mourik Erfprins Maaike    M2 187 

           183 

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 175 

           175 

 

Zondag, 14 Februari, Anna Paulowna  

 

Daimy Tijdeman  Floor      L1 172 

           178 

Zondag, 6 Maart Wormerveer 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio      Z2 65% 

           67% 

 

Zondag, 6 Maart Anna Paulowna   

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 176  

           181 

 

Daimy Tijdeman  Floor      L1 192 

           187 

 

Naomi Gouwenberg  Twink      M1 162 

           160 

 

Zondag, 13 Maart Anna Paulowna   

 

Bo Gouwenberg  Diesel    Bixiedressuur 111 1e 

 113 1e 

        Bixiespringen  31 punten 

        Bixiespel  153,10 sec. 
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Zondag, 13 Maart Hippolytushoef 

 

Daimy Tijdeman   Floor      L1 197 2e 

           186 

Zaterdag, 19 Maart Genemuiden 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio     junioren 60,27% 

 

 

Zondag, 20 Maart Oudkarspel 

 

Marije de Wit  Flower from Versace  Cat C B 173 

           176 

 

Nannette de Wit  Kantjes Vontaine   Cat C B 173 

           174 

 

Zaterdag, 26 Maart Berkel Enschot 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio   Kadervorming junioren 63,51% 
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Kantinedienst  
Schoonmaakrooster 

 

Woensdag 11 mei:   Eline Groenink(06-57767191), Melissa Maaskant. 

Woensdag  1  juni:   Ingeborg de Bruin(06-13943073), Cheryl Leyenaar 

         (06-15862011) 

Woensdag 22 juni:  Anouska Vuur(0223-722521), Lisanne Boers 

   (06-51425219), Shevana Pronk(0223-618007) 

Woensdag 13 juli:   Janneke Ruygrok(06-42221353), Marije+Nanette 

        de Wit(0224-227737) 

 

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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