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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

Agenda, van de redactie, lestijden. 

Info over het lidmaatschap duinruiters, springclinic van Marcel Beukers, een verslagje van Bo over haar 

eerste springles, nieuw lid Annet stelt zichzelf en haar paard Trick voor, de kampioenen van de 

onderlinge springcompetitie, alle sponsoren van de duinruitersbokaal. 

Combinaties van de maand Rowi en Naomi plus de fotopagina, wist je datjes.  

DE DUINRUITERSBOKAAL, met een strodorp waar onder andere EQUULIBRIUM PAARDEN 

BEWEGINGSTHERAPIE, EDELWEIS SALLDLERY en LOVELANCE TOUWHALSTERS staan.  

Onze jarige in juli, wedstrijduitslagen, bixie agenda, uitslagen van de eerste onderlinge wedstrijd. 

Een mooi stuk met fantastische tekeningen van Mevr. Zon, wedstrijduitslagen. 

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

      
       

 

Woordje vooraf 
Nog even en dan gaat de tweede editie van de duinruitersbokaal van start, hopelijk wordt het 

net zulk mooi weer als vorig jaar, dit jaar is er ook wat ze noemen een strodorp met onder 

andere Edelweis Saddlery, Lovelance touwhalsters, Equulibrium paarden bewegingstherapie, 

sierraden van paarden haar gemaakt door Martine Tdlohreg en nog meer. We hopen op veel 

deelnemers en bezoekers. Ik ga zeker kijken. Veder in dit blad een nieuw lid wat zich 

voorstelt twee combinaties van de maand, een mooi verhaal van Mevr. Zon met tekeningen 

waar ik heel jaloers op ben ik wou dat ik zo goed kan tekenen maar helaas dat kan ik niet. En 

nog meer. 

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 

Agnes Pille 

   

 

 

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 

juni, 2016 jaargang 41 nr: 4                      - 5 -          

  

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

juni, 2016 jaargang 41 nr: 4                      - 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. 
 

 

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 

Woensdag  29 Juni   Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

 

JULI 

Vrijdag  1 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zaterdag  2 Juli    Fed. Dressuur Pony  Schoorl 

Zaterdag 2 Juli   Fed. Dressuur Pony  Middenmeer 

Zondag  3 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zondag  3 Juli   Fed. Dressuur Paard  Schoorl 

Zondag  3 Juli   Fed. Dressuur Paard  Middenmeer 

Zondag  3 Juli   Fed. Dressuur Paard  Oudkarspel 

Woensdag 6 Juli   Fed. Dressuur Paard  Oudesluis 

Zondag  10 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Woensdag 13 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zaterdag  16 Juli   Fed. Dressuur Paard  Schoorl 

Zondag  17 Juli   Fed. Dressuur Pony  Schoorl 

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

 

 

 

THUIS 

 

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 herfstm. 

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 : Quilenne ten Haaf met Macey 

                                                     

Even voorstellen         : Anique Meijerink           

 

 

 
 

 Sluitingsdatum kopij : 3 juli 
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 12 juli, nieten clubblad, aanvang 19.00  uur. 
En … Vrijwilligers zijn altijd welkom !!!! 

Je clubblad kun je af komen halen in de kantine. 

 

 

                               
 

 

Maandag    :19.00- 20.30 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- 10.45 uur pony dressuur  

*   alleen in zomermaanden 
 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Info lidmaatschap Lr. & Pc. De Duinruiters 

Lessend dressuur lidmaatschap 

Junior t/m 18 jaar:      € 140,00  Senior vanaf 18 jaar:   € 167,50 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• 46 dressuurlessen per jaar 

• Gratis deelname onderlinge wedstrijden 

• Gebruik van de accommodatie voor vrij rijden 

• 8 maal per jaar ons clubblad 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Deelname aan georganiseerde evenementen 

 

Lessend spring lidmaatschap 

Junior t/m 18 jaar         € 140,00  Senior vanaf 18 jaar      € 167,50 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• 20 springlessen per jaar in groepsverband 

• Gratis deelname onderlinge wedstrijden 

• Gebruik van de accommodatie voor vrij rijden 

• 6 maal per jaar ons clubblad 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Deelname aan georganiseerde evenementen 

 

Lessend M/Z les lidmaatschap 

Junior t/m 18 jaar         € 140,00  Senior vanaf 18 jaar      € 167,50 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• 1 dressuurles per maand in groepsverband op M/Z niveau, (maximaal 5 deelnemers) 

• Gratis deelname onderlinge wedstrijden 

• Gebruik van de accommodatie voor vrij rijden 

• 8 maal per jaar ons clubblad 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Deelname aan georganiseerde evenementen 
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Gecombineerd lidmaatschap 

Dressuurlessen en Springlessen. 

Met uitzondering van de M/Z les 

Junior t/m 18 jaar              € 210,00  Senior vanaf 18 jaar           € 251,25 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• 46 dressuurlessen per jaar in groepsverband en 20 springlessen per jaar in groepsverband 

• Gratis deelname onderlinge wedstrijden 

• Gebruik van de accommodatie voor vrij rijden 

• 8 maal per jaar ons clubblad 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Deelname aan georganiseerde evenementen 

 

Niet lessend lidmaatschap 

Junior t/m 18 jaar              €  70,00  Senior vanaf 18 jaar           €  83,75 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• Gratis deelname onderlinge wedstrijden 

• Gebruik van de accommodatie voor vrij rijden 

• 8 maal per jaar ons clubblad 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Deelname aan georganiseerde evenementen 

 

Startkaart lidmaatschap/ Niet rijdend lid 

Junior t/m 18 jaar              € 50,00  Senior vanaf 18 jaar           € 50,00 

(Geen vrijwilligerstaken) 

• Mogelijkheid een startpas aan te vragen bij de KNHS (Exclusief kosten KNHS) 

• Tegen gereduceerd bedrag deelnemen aan georganiseerde evenementen 

Om een startpas bij de KNHS aan te kunnen vragen dien je lid te zijn van een vereniging. 

Daarnaast is dit lidmaatschap voor iedereen die betrokken wil zijn bij onze vereniging maar 

niet actief deelneemt als ruiter/menner aan de paardensport. 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

juni, 2016 jaargang 41 nr: 4                      - 11 -          

  

 

Onderlinge wedstrijd lidmaatschap 

Junior t/m 18 jaar              € 40,00  Senior vanaf 18 jaar           € 40,00 

(diverse vrijwilligerstaken) 

• Mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan alle onderlinge wedstrijden. 

• Tegen gereduceerd bedrag deelnemen aan georganiseerde evenementen. 

 

Voor aanstaande nieuwe leden bieden wij de mogelijkheid tot een proefles. 

Proefles dressuur:             €  12,50 

Proefles Springen:             €  12,50 

Proefles M/Z les:                €  12,50 

  

Een proefles is de ideale manier voor aanstaande leden om kennis te maken met het aanbod 

van Lr. & Pc. De Duinruiters. 

  

Voor het inplannen van een proefles kan je contact opnemen met Kathleen Snippe, algemeen 

bestuurslid: Kathleen@duinruiters.com 

(Maximaal 3 proeflessen per persoon per jaar) 

Contant af te rekenen bij de instructie bij aanvang van de les. Deze kosten zullen in mindering 

worden in mindering gebracht bij het aangaan van een lidmaatschap. 

  

Clublotenactie:              €    6,00 

Alle leden nemen automatisch deel aan de nationale clubloten actie. De kosten hiervoor 

worden in rekening gebracht bij de factuur voor het jaar lidmaatschap. 

  

Kortingsactie:   

Wanneer je een nieuw lid aanbrengt bij de vereniging ontvang je 10% van het afgesloten 

lidmaatschap als korting op je eigen lidmaatschap. 

Voorbeeld: Wanneer je een lid aanbrengt die bij de Duinruiters een startkaart lidmaatschap 

afsluit ontvang je 10% van € 50,00 is € 5,00 korting op je eigen lidmaatschap. 
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Overstapservice KNHS 

 

Voor leden die overstappen van vereniging en daarbij hun startpassen willen mee 

nemen heeft de KNHS een overstapservice in het leven geroepen. Het lid kan dit 

vanaf nu zelf in orde maken, zonder dat de verenigingen hier extra werk mee hebben. 

Men hoeft het lid ook niet van ter voren aan te melden bij de nieuwe vereniging. 

 

Op www.knhs.nl staat het ‘overstapformulier’. Wanneer deze volledig ingevuld wordt 

door het lid dan wordt het nieuwe verenigingslidmaatschap aangemaakt en ook de 

startpassen worden dan mee verhuist. De beide verenigingen worden hierover per e-

mail door de KNHS geïnformeerd. 

  

Geen plastic startpas meer 

 

Ook nieuw is dat sinds april 2016 er geen plastic startpassen meer worden verstuurd. 

Het was al een tijdje niet meer verplicht om op wedstrijden je startpas te tonen. 

Ruiters en menners kunnen de startpassen digitaal vinden in de gratis Mijn KNHS-app 

voor iOS en Android. 

  

Heb je nog vragen over deze onderwerpen, neem dan gerust contact met de KNHS op. 

De sportaanbiedersdesk is er speciaal voor verenigingen en Ruitersportcentra en is 

bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via 0577 408290 of via mail 

sportaanbiedersdesk@knhs.nl 

  

Vragen van Ruiters en Menners kunnen gesteld worden via servicedesk@knhs.nl 

 

Betreft : Betaling factuur lidmaatschap 2016 

Alle leden hebben een factuur voor hun lidmaatschap ontvangen. De meeste leden hebben 

deze factuur binnen een maand betaald en een gedeelte heeft er voor gekozen om de factuur 

in termijn te betalen.  Langs deze weg wil ik jullie eraan herinneren dat de factuur voor 1 juni 

volledig betaald dient te zijn.  

Heb je nog geen factuur ontvangen? Of andere financiële vragen? Neem contact op via de 

mail met  Penningmeester Marleen Houtkooper-Spel. Of stuur een SMS of App naar 06-

40077320. 

Een sportieve groet, 

Marleen Houtkooper-Spel 

http://www.knhs.nl/
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                   De eerste spring les met Diesel en Bo  
 

Toen we bij de Duinruiters stonden dacht ik gelijk het moment is aan gebroken de eerste 

springles!!! 

De dag dat ik mag springen ik denk dat het 50 centimeter hoog was. 

Mama en Liane hadden eerst de hindernissen opgebouwd, toen ging ik eerst wandelen met 

Diesel toen mama en Liane klaar waren met de hindernissen opbouwen mocht ik er op. We 

gingen instappen ook met Liane,  toen we een paar keer hadden gedraaft over de balken 

mochten wij ook springen. Toen we dat gedaan hadden, gingen we een parcours springen. Ik 

zit samen met Quilenne  ten Haaf in de les en haar pony heet  Macey.  Macey kan heel goed 

springen, niet dat diesel dat niet kan hoor!! 

 Diesel vond het echt helemaal geweldig net zo als ik !!!! 
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Strodorp kramen Duinruiters Bokaal 2016 

 

 
 
  

 
 

 
Anam Cara Coaching  

 

https://www.facebook.com/RuitersportArtikelen/photos/a.231799226928614.50077.231798766928660/904071853034678/?type=3
http://www.edelweiss-saddlery.nl/
http://www.touwhalsters.nl/nl
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Ik zal mij even voorstellen, ik ben Daphne eigenaar van Edelweiss Saddlery. Ik ben 

gediplomeerd MSFC (Master Saddle Fitting Consultant) zadelpasser en daarnaast doe ik ook 

verschillende reparaties. Paarden doen veel voor ons, ik vind het daarom belangrijk om ze een 

zo goed mogelijke verzorging te geven. Goed passend harnachement hoort daar ook bij! 

 

Je kan bij mij terecht voor een zadelpasconsult of als je singelstoten of zadelvulling aan 

vervanging toe zijn. Daarnaast maak ik ook honden halsbanden en andere lederwaren. 4 en 5 

juni sta ik op het terrein bij de Duinruiters met een aantal zadels maar ook met halsbanden, 

bling frontriemen, lederonderhoud en andere toebehoren. Tevens ben ik die dagen 

beschikbaar om ter plekke singelstoten te vervangen of andere kleine reparaties te doen. 

 

www.edelweiss-saddlery.nl 

 

 
 
 
 

http://www.edelweiss-saddlery.nl/
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Mijn naam is Tamara Zijp van Equulibrium Paarden bewegingstherapie en 

al van jongs af aan gek van paarden. 

Rond mijn 18e jaar ben ik gaan lesgeven op de manege waar ik al van 

kleins af aan kom en inmiddels ook mijn paard gestald staat. 

Ik heb mijn basis en 1e fase van de Orun  met succes behaald en geef nog 

steeds met veel passie en plezier les aan groepen van jong tot oud en 

privélessen, maar inmiddels ook longeerlessen (zelf longeren) en 

revalidatietraining. 

Het heeft mij altijd geïnteresseerd waarom paarden op een bepaalde manier reageren met rijden, in 

omgang of met poetsen en opzadelen. 

Waarom loopt een paard nu kreupel en hoe kan het dat de kreupelheid bv. zichtbaar is in het achterbeen 

en de oorzaak van de kreupelheid uit de hals komt? 

Door al deze vragen ben ik op zoek gegaan naar antwoorden, zodat ik er ook echt iets mee kon gaan doen. 

Ik ben de opleiding Paarden Bewegingstherapie gaan volgen. Dit is een fysiotherapie 

opleiding geheel  in het teken van paarden. Deze opleiding is van origine Duits. In 

Duitsland ben ik dan ook een volwaardig Paardenfysiotherapeut. Echter door 

verschil in regelgeving in Nederland noem ik mij binnen de Nederlandse grenzen 

Paarden Bewegingstherapeut. 

Na veel paarden onder handen gehad te hebben tijdens en na de opleiding heb ik de 

stap genomen om voor mezelf te beginnen onder de bedrijfsnaam: EQUULIBRIUM. 

Je kunt bij mij terecht voor de het volgende: 

*uitgebreide massage met fysiotherapeutische handelingen en een uitgebreide check-up van je paard 

*Een behandeling kan preventief zijn, maar is ook zeker aan te raden bij beginnende blessures of 

gedragsverandering tijdens de omgang of het rijden met je paard  

* voor advies, hulp en begeleiding tijdens een blessure, maar ook in de opbouw na een blessure 

* privé lessen dressuurmatig 

* longeerlessen met enkele en dubbele lijnen 

Bij eventuele blessures gaat de behandeling pas van start na overleg met de dierenarts. 

Heb je vragen of interesse, neem dan een kijkje op mijn website: 

www.equulibrium.nl 

Of neem telefonisch contact op met 06-21870429 

Ik hoop jullie te zien in het weekend van 4 en 5 juni tijdens het evenement van de Duinruitersbokaal! 

Groeten, 

Tamara Zijp     Equulibrium Paarden Bewegingstherapie 

http://www.equulibrium.nl/
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LoveLance biedt al sinds 2004 artikelen voor de dagelijkse 

omgang met het paard en bij het beoefenen van verschillende 

Natural Horsemanship methodes. Ze helpen je om een fijne 

communicatie te krijgen, vanaf de grond en tijdens het rijden. 

 

Naast artikelen voor paarden, richten wij ons ook op de 

hondenliefhebber.  

Wij hebben een ruim assortiment hondenlijnen voor 

verschillende doeleinden, en andere gerelateerde producten. 

 

Stuk voor stuk hoogwaardige producten die bijdragen aan 

bewuste en positieve communicatie tussen mens en dier. 

De meeste producten worden bij ons thuis op 

de boerderij zorgvuldig met de hand gemaakt.  

 

Neem een kijkje op onze webshop www.touwhalsters.nl 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

http://www.touwhalsters.nl/honden
http://www.touwhalsters.nl/overons
http://www.touwhalsters.nl/
http://paardenlifestyle.com/
http://paardenlifestyle.com/
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De Duinruiters bokaal is een wedstrijd van de landelijke rijvereniging en pony club De 

Duinruiters. Deze Rijvereniging organiseert naast onderlinge wedstrijden en federatie 

wedstrijden dit concours. Vorig jaar organiseerde zij de eerste editie van dit meerdaagse 

evenement en dat was zeer geslaagd. Door dat succes vind er nu een 2de editie plaats. De 

bokaal is een concours van 2 dagen en dit is op 4 en 5 juni 2016. Dit vind plaats op het 

Duinruiterterrein aan de Jan Aarjansz Prinsstraat 48, 1785 BC Den Helder. Meerdere 

dressuur en springklasse’s komen aan bod ,maar ook kun je op dit evenement meedoen aan de 

bixie. Er zijn in de verschillende klasse’s veel leuke prijzen te winnen. Elke rubriek winnaar 

krijg een geborduurde deken met een sponsor van het evenement erop en de hoofdprijs zijn 

kaarten voor de kür op muziek van Jumping Amsterdam (inclusief overnachting). Deze prijs is 

voor degene met de hoogste score van het weekend in de dressuur. 

Zaterdag Dressuur B t/m Z2 Kür op muziek L t/m Z2 Bixie A en AA en springen 

Zaterdag begint het programma vanaf 10 uur. De ochtend begint met de klasse B en daarna 

gaat dat door tot de Z2. Ook zullen dan de klasse van de bixie gereden worden. De klasse tot 

de Z bij de kür op muziek zullen in de middag tussen de gewone dressuur beginnen. Wanneer 

alle dressuur klasse zijn geweest zal er een kleine demo zijn van Sanne Gouwenberg die een 

junioren kür rijd. Dit is de opening van de klasse Z kür op muziek. We kunnen nog niet precies 

vertellen hoe laat dit zal zijn, maar voor de exacte tijd moet iedereen onze Facebook pagina 

in de gaten houden . Een half uur na elke klasse zal er een prijsuitreiking zijn van die klasse. 

Zondag  Dressuur B t/m Z2  Springen BB t/m ZZ 

Op zondag zal het programma om 10 uur beginnen. Het begint met de dressuur en wanneer 

deze afgelopen is dan komt het springen aan bod. Dit zal begin van de middag starten. Na het 

springen is er een prijsuitreiking van de dag , maar ook een prijsuitreiking van het weekend en 

een loterij. Dan zullen de rubriek winnaars en de hoofdprijs winnaar bekend gemaakt worden 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

De ruiters en amazones kunnen zich opgeven voor dit evenement via mijn knhs.  De contact 

gegevens voor sponseren en deelnemers zijn:  Mobiel: 0031612743837 

       Email: info@duinruiters.nl 

       Site: Duinruiters.com 

       Facebook: Duinruiterbokaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@duinruiters.nl
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Hoi bij deze willen wij ons als nieuw lid even voorstellen. Mijn naam is Annet Baartman en mijn 

lieve draver heet Yourlatesttrick en is in mijn bezit sinds dec 2013. Trick is op mijn pad 

gekomen doordat Mandy v/d weide hem tegenkwam via een oproep van de eigenaar op 

facebook. 

 

Trick heeft 82 koersen gelopen en aardig zijn 

best gedaan. Hij is op 9 jarige leeftijd uit 

koers gehaald doordat hij een longbloeding 

heeft gehad. 

 

 

Trick is 11 jaar op dit moment en zijn carrière als rijpaard gaat hem al best goed af hij wil 

graag werken en leert snel. En zijn oude eigenaar Cees kramer is ook apetrots op zijn eerste 

eigen draver en volgt ons ook op de voet. 

Trick is  een eigenwijs heerlijk paard waar 

ik een onwijs goede band mee heb 

opgebouwd en we zijn ook maatjes door dik 

en dun. 

We zijn dit jaar lid geworden van de 

duinruiters en vinden het nu al gezellig en 

hopen nog veel te leren in de lessen enz 

Groetjes en een hinnik 

Annet en Trick 
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Combinatie van de maand 
 
Aan het woord: Rowi Pille 

 

 Naam pony: Bakels Mistral 

 Ik heb Mistral al weer twee en een half jaar 

 Ik heb de pony in Schoorl gevonden via de instructrice die mij toen les gaf op mijn 

vorige pony 

 Mistral is geboren op 18 mei 2003 

 Ik rijd in de klasse Z1 en mag nu ook Z2 gaan starten maar daar wachten we nog 

eventjes mee 

 Het leukste wat ik vind om te doen met Mistral is tikkertje of lekker een buitenrit te 

maken door het bos of over het strand heen 

 De bijzondere eigenschappen van Mistral zijn eigenlijk dat hij heel erg lief en enorm 

braaf is. Hij is echt mijn grootste en beste vriend! Hij is zelfs bij ons in huis op 

bezoek geweest en liep zo door de keuken heen waar mijn broer aan het koken was. 

Het is echt de knapste en beste pony van de wereld! 

 Mistral is een Welsh pony 

 Mistral is 1,34 hoog 

 Het liefst eet Mistral worteltjes of een heerlijke appel, maar tijdens een wedstrijd 

vindt hij een flesje AA drink ook wel heel erg lekker. Hij kan heel goed uit een flesje 

drinken 

 Mijn voorbeeld in de paardensport is met de dressuur Edward Gal, wat kan hij gaaf 

rijden en het ziet er allemaal zo simpel uit bij hem, en bij het springen vind ik Jeroen 

Dubbeldam echt super. Ik heb hem een paar keer ontmoet en hij is ook nog eens super 

aardig 

 Ik rij vanaf oktober 2012 dus dat is nu alweer drie en een half jaar 

 Wat ik verder nog wil vertellen is dat ik heel erg blij ben dat ik Mistral heb gekregen 

en dat ik elke dag met plezier naar hem toe ga. Het jammere vind ik wel dat hij niet bij 

ons aan huis staat en dat ik hem niet altijd kan zien maar gelukkig gaan we wel elke dag 

naar hem toe. Ik hoop nog heel erg lang van hem te genieten en nog heel veel leuke 

dingen gaan beleven. We gaan deze zomer ook nog op instructie kamp naar Ermelo en 

daar heb ik nu al super veel zin in! 

 

 

Dag allemaal, lieve groetjes van Rowi en Mistral XXX 

 

 
 

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

juni, 2016 jaargang 41 nr: 4                      - 24 -          

  

 

Combinatie van de maand 

 

 

 

Rowi Pille met Mistral 
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Beste Duinruiters, 

Samen met een enthousiaste groep Duinruiters ben 

ik bezig met het voorbereiden van de Duinruiters Bokaal.  

Zaterdag 4 en zondag 5 juni vindt de tweede editie van  

de Duinruiters Bokaal plaats op het terrein van  

de Duinruiter s. Mijn oma is sinds 2005 erelid van  

de Duinruiters en heeft het concours vorig jaar gesponsord.   

Dit jaar zal zij weer een rubriek sponsoren.  

Ik heb mijn oma gevraagd een stukje te schrijven  

voor het clubblad zodat jullie een beetje weten wie mijn oma is en wat zij vroeger deed  

voor de vereniging. Want besmet raken met het paardenvirus heb ik niet van vreemden.  

Mijn ouders (Hein Wessels en Annemarie Zon) waren vroeger ook lid van De Duinruiters  

(toen nog in Julianadorp). Toen mijn moeder lid was bij De Duinruiters was mijn oma jarenlang  

actief als fotograaf en redactielid. Nu zijn de rollen omgedraaid en staan de schijnwerpers  

even op mijn oma. Hieronder haar verhaal. 

Half mei kwam mijn kleindochter Leonie bij mij binnen stappen om me te helpen bij de voorbereidingen 

voor m’n 90e verjaardag (22 mei). Daarbij kwam ook het onderwerp  

‘sponsoren’ van “de Duinruiters Bokaal” ter sprake. Ook dit jaar zal ik een rubriek sponsoren.  

En ook: Of ik een stukje wilde schrijven voor het clubblad. 

Nou, dat is m’n grootste hobby, want ik heb vele jaren achtereen de eindredactie van jullie blad verzorgd 

(samen met Bets Scholte, Jeanette Faas en Tiny v.d. Sluis). In die tijd puilde ons blad uit  

van de tekeningen en ruiters verhalen van de leden, een pracht tijd! En wij maar draaien  

aan de stencilmachine bij mij op de overloop. En dan ’t blad bundelen op een lange rij  

strijkplanken. Ons blad was zo populair, dat we echt abonnees kregen. Die mochten dan  

ook de maandelijkse puzzel oplossen en met het Paasreisje (ja, tijdens Pasen) mee. We zijn  

overal geweest, o.a. Paleis Het Loo (waar we Willem Alexander op z’n pony zagen rijden), Zadelmakerij 

Daaleman, ’t Rusthuis voor paarden, veeartsenij dienst Utrecht (waar onze  

dierenarts F. Vogel directeur geworden was), Manege Amsterdamse Politie enzovoorts.   

De bus was altijd vol want zowel Busbedrijf Moorman als later touringcar de Haan hadden  

schik in onze plannen en reden voor een koopje (en een gekke verassing).  

Ook maakten we aparte interviews en foto-rapportages. 

Veel ponyruiters waren toen al dolblij met een shetlandertje.  Ja, de Wieringermeerruiters  

hadden zelfs een prima achttal van ponyruiters en shetlanders. Zij reden op  

flappies want zadels waren een te grote luxe voor die jonge ruiters.  

Ook het uniform was sober en bestond uit door vrijwilligsters gebreide  

truien in de clubkleur: Wij, de Duinruiters: Geel, de Wieringermeerruiters:  

Korenblauw, de R.A.P.: Groen enz. Je kon zo zien welke club er reed.  

Vooral bij afdelingsdressuur was dat heel mooi! 

Er waren ook geen trailers, maar de pony’s en paarden werden door  

de veewagen van huis opgehaald. Zo kenden de dieren elkaar goed,  
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want het hele spul bleef op het wedstrijdterrein ook bij elkaar als een  

soort picknick: pony’s en paarden aan een lange lijn waaraan het naambord van de club hing. De ruiters en 

amazones waren daar ook allemaal bij. Programma: ’s morgens dressuur, ’s middags afdelingsdressuur, 

springen en spelelement en daarna natuurlijk parade, prijsuitreiking en ererondes. Dat was een schitterend 

slot van de dag en leerzaam voor iedereen! Sommige parade-commandanten (als dhr. Dijken) konden een 

ware show laten uitvoeren. Dat kon allemaal want ze reden op vrij “daagse” rijdieren.  Al gauw kwam er 

weerstand want eigenaren van de inmiddels wat luxere dieren vonden dat lange stilstaan “onder de man” 

schadelijk. 

Omdat de rijdieren luxer werden en de wegen drukker, was rijden langs de openbare weg te riskant 

geworden en verschenen er  trailers.  Veel voordelen, maar ook nadelen, want de groep werd nu op ’t 

wedstrijdterrein wat versnipperd: ieder bij z’n eigen trailer en paard. 

Maar hoe dan ook, ik blijf het een prachtsport vinden, waarbij je met respect met dieren en elkaar om leert 

gaan en ook nog gezond in de buitenlucht bent, wat wil je nog meer?!  

Hierbij wil ik jullie allemaal veel succes wensen met de Duinruiters Bokaal en verder in de paardensport! 

Met vriendelijke groet, 

Annie Zon-Smit 

PS. Een tip: Teken of schrijf allemaal eens wat voor  in het clubblad!  

Vraag: Wie weet alle kleuren nog van de ponyclubs? (Duinruiters: Geel, R.A.P.: Groen ect. ) 

Stuur je oplossing naar mij en ontvang een verrassing: 

Annie Zon-Smit 

Landbouwstraat 71 

1787 AK Julianadorp 
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Deze tekening is gemaakt door Jolanda van Mullem Deze tekening is gemaakt door Annemarie  

Zij maakte elke maand wel een tekening.  Zon (maart 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein Scholte tekende al  

hun pony’s (maart 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit tekende Jolanda van Mullem: Onze eerste rijbaan lag vol puinstukken. Maarten Zon kwam met de 

trekker + wagen en alle ruiters gooiden de gevonden stukken daarin. (maart 1975) 
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UITSLAGEN EERSTE ONDERLINGE WEDSTRIJD DUINRUITERS VAN 6 MEI 2016 

 

Guilenne ten Haaf  Macey  cat D  BZG nf  194,5  

          170 

 

Ivy ten Haaf   Macey  cat D  BZG nf  182 

 

Rosanne van Mourik  Bounty  cat D  BB nf   187  

           206 

           

Bo Gouwenberg  Diesel  cat D  B f   190 

           187 

 

Nanette de Wit  Vontaine cat C  B f   174 

           176 

 

Marije de Wit  Flower  cat D  B f   181 

           183 

 

Lisanne Boers   Shamilla cat C  B nf   185,5  

           190 

 

Kaylee van der Weide Whisper cat C  B nf   167 

           176 

  

Elisa Bethlehem  Casciana paard  B f   194,5 

           189 

 

Marit Tijdeman  Celtic  paard  B nf   174 

           188 

 

Elle de Graaf   Amber  cat E  L1 nf   172 

           171 

 

Maaicke Verplancke  Nabodi cat D  L1 f   179,5 

           181 

 

Daimy Tijdeman  Floor  paard  L2 f   183 

           179 

 

Kim van Zadelhof  Saronno cat D  M1 f   174,5 

           

Leonie Wessels  Costa  paard  Z1 f   204,5 

           208 
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Uitslagen Onderlinge Springcompetitie PSV Oude Veer 
 
 

OEFEN LAAG 

 

Quilenne ten Haaf    Macey  D-pony  60 cm  70 2e 

 

Rosanne van Mourik  Capri Sonne D-pony 60 cm   

 

KLASSES B/L 

 

Nanette de Wit  Vontaine C-Pony  70 cm  73 1e 

 

OEFEN LAAG PAARDEN 

 

Marit Tijdeman  Celtic  paard  80 cm  70 2e 

 

BIXIE PAGINA 

 

 
      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!  

za 02-07-2016  Pony's Bixie Schoorl (29 km) PC Kennemerruiters , Bixie dressuur...  Info!  

zo 17-07-2016  Pony's Bixie Schoorl (29 km) CH Schoorl  Info!  

zo 04-09-2016  Pony's Bixie Den Helder Dressuur & 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/142074-pc-kennemerruiters--bixie-dressuur-en-springen
https://www.startlijsten.nl/lijsten/142381-ch-schoorl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.eefillustraties.nl/NL/overige/31/'Bixiekids'&ei=URu5VIm_FdLkapzYgZgO&bvm=bv.83829542,d.d2s&psig=AFQjCNHqr_Ck9T5j0EOqXawybxjQUEnvFg&ust=1421503674832559
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Onze jarigen in juli 
 

 
 
 
         
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1       

2  

3  

4 Britte van den 

Tooren 

5  

6 Daimy Tijdeman 

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30 Raymund Tuit 

31  
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Onderlinge Springcompetitie 2016 
 
 

 
 

Marit Tijdeman Kampioen oefen laag springen paarden. 

Nanette de Wit kampioen pony’s springen B. 
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Combinatie van de maand 
 

 

Naam paard : Twink maar in zijn paspoort staat Tintel 

 

Hoe lang heb je hem al : sinds april 2011 

 

Waar heb je hem gevonden : Twink was het paard van mijn schoonzus Anneke 

 

Geboorte datum paard : 18 februari 2000 

 

Welke klasse rijd je : M1 

 

Wat vindt je het leukste om te doen : dressuur 

 

Bijzonder eigenschap paard : Twink wilt altijd hard voor je werken en zijn best doen 

 

Ras : KWPNer van Marvel 

 

Hoe groot is je paard : 1.68 cm 

 

Wat eet hij het liefst : muesli en lekker gras op 

het land 

 

Wie is je voorbeeld in de paardensport : Edward 

Gal 

 

Hoe lang rijd je al : ik begon met rijden dat ik 7 

was op manege Bruin, dat heb ik tot mijn 14e 

gedaan daar, toen ik 22 was het ik het rijden bij 

de manege weer opgepakt, later heb ik een 

verzorgpony gehad Job, daarna heb ik nog een 

paar jaar op de friezen van de familie Balkema 

gereden totdat ik Twink kocht. 

 

Zelf nog iets toe te voegen : Twink is mijn 

trots, een droom die uitkwam!!! 
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Combinatie van de maand 

 

Naomi Gouwenberg met Twink 
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Twink is mijn trots, een droom die uitkwam!! Als klein meisje droomde ik altijd al van een 

eigen paard, dat mocht niet van mijn ouders maar ik mocht wel op de manege rijden. 

Dat die droom 5 jaar geleden uitkwam daar ben ik nog elke dag super blij mee!!! 

 

Twink en ik zijn al langer lid van de Duinruiters, maar er kwam bij ons wel eens wat tussen dat 

we even stopten met lid zijn, nu zijn we : niet lessend lid geworden, we rijden dus niet in de 

lessen maar mogen wel gebruik maken van de clinics en het terrein, we rijden regelmatig dus 

ook even heen om bij de Duinruiters te trainen in de grote bak. 

 

Twink is een toppaard, hij wilt altijd zijn best voor je doen en heel hard werken  , dat zit in 

zijn karakter, ook al heeft hij pijn hij gaat gewoon door,  helaas heeft hij zo een blessure aan 

zijn pees opgelopen en zijn we er even een tijdje uit geweest. 

Gelukkig is zijn pees weer helemaal genezen en zijn we weer volop aan het trainen. 

We hebben 1 x in de week priveles en trainen thuis ook vaak, of gaan lekker een rondje door 

het land rijden.  

 

Momenteel gaat het rijden echt heel fijn, dus we moeten snel weer gaan starten op dressuur 

wedstrijden, helaas ben ik een beetje onzeker altijd daarin en hebben we echt wel een schop 

onder onze kont nodig, maar 8 juni gaan we toch echt weer een wedstrijdje samen rijden, 

want als we er zijn vinden we het onwijs leuk!!  We zijn het afgelopen jaar wel vaker in de M1 

gestart maar dat was nog niet zo’n succes, echter heb ik nu meer het gevoel dat alles klopt en 

hoop ik dat we nu toch wel ergens een puntje gaan pakken. 

Ik zou graag de jury cursus willen volgen en dan moet je M1 + 1 zijn dus die punt moeten we 

echt even gaan binnenhalen 

 

Twink staat zowat bij ons in de achtertuin, wat natuurlijk heel luxe is!! 

 Het is nog geen 2 minuten lopen van ons huis, vanuit de keuken heb ik mooi uitzicht als de 

paarden op het land staan. 

Bij ons op stal staat ook nog Diesel de pony van mijn dochter Bo en een lieve oude Shetlander 

merrie van 22 Hilly, ook Sanne heeft hier een stal voor haar paard Sanzio. 

 

Ik hoop nog heel lang met Twink te kunnen genieten samen. 

 

Groetjes Naomi Gouwenberg met Twink 
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Wist je dat……  

  

- de DR bokaal op 4+5 juni wordt gehouden  

- er home-made taart verkrijgbaar is in de kantine  

- op het terrein in het strodorp ook hamburgers worden gebakken  

- er veel gesponsord is en dus mooie prijzen zijn  

- er op 24 september weer een cross en slaapnacht is  

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

- iedereen veel succes op de wedstrijden word toegewenst 

- 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  

- Beda Steman er ook mee stopt na bijna 10 jaar  

- 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 roertjes in de vuilnisbak mag doen  

- oud ponylid Joost Blokker is overleden, 34 jaar jong  

- Ineke Borst en Diane Kool(oud lid) op de uitvaart aanwezig waren  
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Wedstrijduitslagen 
 

Zaterdag, 16 April Anna Paulowna 

 

Anouska Vuur   O Lucky Lady     B 152,5 

           131 

 

Nanette de Wit  Fontaine   cat. C  B 173 

           175,5 

 

Marije de Wit  Flower from Versace cat. D  B 175 

           178,5 

 

Cleo Snippe   Princess Perfect  cat. D  B 179 

           182 

 

Daimy Tijdeman  Floor      L1 183 

           187,5 

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 171,5 

           171,5 

Vrijdag, 6 Mei Oudkarspel 

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 170 

           164 

 

Vrijdag, 6 Mei Den Helder 

 

Fleur van Werkhoven Manja    cat. E  L1 169,5 

           172,5 

 

Rosanne van Mourik  Bounty    cat. D  BB 199 

           186 

 

Quilenne ten Haaf  Macey    Cat. D  BB 190,5 

           169,5 

 

Leonie Wessels  Costa      Z1 209,5 1e 

           204,5 1e 

 

Daimy Tijdeman  Floor      L1 185,5 
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           193,5  

Marije de Wit  Flower from Versace cat. D  B 185,5 

           189,5 1e 

 

Bo Gouwenberg  Diesel    cat. D  B 192 1e 

           189 

 

Nanette de Wit  Fontaine   cat. C  B 178 

           169 

 

Zaterdag, 7 Mei Heiloo 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio      Z2 64,85% 3e 

 

Zondag, 8 Mei Oudkarspel 

 

Rowi Pille     Mistral     Z1 209 

           197 

 

Leonie de Kraker  Starlight     L1 155,5 

           180 

 

 

Heb je een wedstrijd gereden? Geef je uitslagen door 

via redactie@duinruiters.com 

Schrijf ook eens een verslag over je wedstrijd 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Van de kantine 

Schoonmaakrooster 

 

Woensdag  8  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) 

Woensdag 17 aug:   Quilenne+Ivy-Jane ten Haaf(06-55798440),  

       Annet Baartman(06-14548393) 

Woensdag  7 sept:    Kim v.Zadelhoff(06-11817963), Anouk Kossen 

         (06-51518400) 

Woensdag 14 sept:   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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