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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

Agenda, van de redactie, lestijden. 

Meerdere foto’s van de duinruiterbokaal, een verslagje van die twee wedstrijd dagen. 

Combinatie van de maand Quilenne met Macey, een paar redenen om vrijwilliger te zijn. 

Onze jarige in augustus, nieuw lis Anique stelt zich voor, wist je datjes, kleurplaten. 

Verslagje van de rabofietstocht,  zo zijn paarden, wedstrijduitslagen. 

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

      
       

 

Woordje vooraf 
Als eerste een klein puntje we waren iemand vergeten in de uitslagen van de eerste onderlinge 

wedstrijd bij deze sorry Annet, we zullen de volgende keer beter opletten, maar goed dat je 

zeg want wij zijn ook mensen en kunnen ook wat over het hoofd zien. En wat was het weer een 

mooi weer tijdens de duinruitersbokaal zeg er was mij gevraagd een taart te bakken dus toen 

ik die bracht heb ik gelijk even naar de kür op muziek gekeken en daar heb ik erg van genoten, 

jullie kunnen op de site kijken voor alle foto’s en in het blad staan er ook wat.  

We wensen jullie veel lees plezier. 

De redactie 

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

juli, 2016 jaargang 41 nr: 5                      - 3 -          

  

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

juli, 2016 jaargang 41 nr: 5                      - 4 -          

  

 

“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 

voorzitter@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 

juli, 2016 jaargang 41 nr: 5                      - 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. 
 

JULI 

 

Woensdag 13 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa                Oudkarspel 

Woensdag 13 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa                Sint Maarten 

Zaterdag  16 Juli   Fed. Dressuur Paard  Schoorl 

Zondag  17 Juli   Fed. Dressuur Pony  Schoorl 

Zondag  17 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Vrijdag  22 Juli   Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Woensdag 27 Juli   Fed. Dressuur Paard  Sint Maarten 

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

 

AUGUSTUS 

 

Vrijdag  5 Augustus  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis 

Vrijdag  5 Augustus  Fed. Dressuur Po/Pa  Schagerbrug 

Woensdag 10 Augustus  Fed. Dressuur Paard  Sint Maarten 

Woensdag 17 Augustus  Fed. Dressuur Paard  Oudesluis 

Vrijdag  19 Augustus  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Vrijdag  19 Augustus  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag  21 Augustus  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag  21 Augustus   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Woensdag 31 Augustus  Fed. Dressuur Paard  Sint 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 :Marije de Wit 

                                                     

Even voorstellen :   Colinda Schrijver, Norea Klaasen, Lisanne Smit . 

Nieuwe combinatie : Kaylee van de Weide    

 

  Sluitingsdatum kopij : 4 September 

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 13 September, nieten clubblad, aanvang 19.00  

uur. 
En … Vrijwilligers zijn altijd welkom !!!! 

Je clubblad kun je af komen halen in de kantine. 

 

 

                               
 

 

Maandag    : 19.15 - 20.45 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 pony  

*   alleen in zomermaanden 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Onze jarigen in augustus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1       

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 Marleen Houtkooper 

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  
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Duinruiters Bokaal 2016 
 

Na maanden van overleg en bij elkaar komen is het dan zover, de laatste week voor de 

Duinruiters Bokaal, met gezonde spanning gaan we deze week in, want er moet altijd 

veel gedaan worden nog. Sponsor dekens worden opgehaald, vrijwilligers staan 

ingedeeld en de startlijst komt online. 

 

Op vrijdagavond staan we met een enthousiaste groep de dressuurbanen op te 

bouwen, de sponsor vlaggen op te hangen, de Bixie springtuin op te bouwen en de tent 

op te zetten voor het strodorp. 

 

De eerste taarten worden gebracht voor het weekend, door onze eigen leden, die met 

veel liefde en smaak taarten voor de kantine hebben gebakken. 

We hebben er allemaal onwijs veel zin in!!! 

 

Zaterdag 4 Juni 

Vandaag wordt er door de jongste Bixie dressuur gereden en gesprongen, er wordt in 

de klasse B t/m Z2 gestart in de dressuur door zowel pony’s als paarden en we hebben 

het Kur rijden. Wat hebben we een hoop mooie combinaties voorbij zien komen!! Ook 

hebben we een demonstratie van Sanne Gouwenberg en haar paard Sanzio die hier hun 

Junioren Kur laten zien en er uitleg bij geven, wat vele van ons  een kippenvel gevoel 

gaf. 

 

Nieuw dit jaar was dat er ook een strodorp georganiseerd werd, een leuke markt waar 

je je geld wel kon uitgeven aan mooie spullen voor onze hobby. 

 

Zondag 5 Juni 

Vandaag wordt er gestart in de klasse B t/m Z2 in het dressuur door eveneens pony’s 

en paarden, en er wordt parcours gesprongen, ook staat de strodorp markt er weer, 

en de loterij met veel mooie prijzen. 

 

Ik kan namens de hele organisatie van de duinruiters Bokaal zeggen dat het een top 

weekend was, mooi weer, enthousiaste vrijwilligers en veel blijde gezichten door de 

behaalde resultaten van de ruiters. 
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En nu ik dit schrijf wil ik ook graag mensen bedanken voor dit fantastische weekend 

 De parkeerwachters, een rot taak om te doen maar wel een zeer belangrijke!!! 

 De opbouwploeg voor de dressuurbanen die er netjes bij lagen twee dagen 

 De fotograves die vele mooie plaatjes hebben geschoten dit weekend  

 De taartenbakkers voor de heerlijke taarten 

 De opbouwploeg van de springtuin zondag 

 De juryleden en schrijvers  

 De mensen die hamburgers stonden te bakken en in de kantine stonden. 

 Het secretariaat 

 De mensen in de springtuin, de ringmeesters op zondag en alle klusjes die ik zo 

snel vergeet 

 Natuurlijk Gerard en Ineke Borst voor de kantine en vele andere klussen 

 

En de Sponsoren!!!!! De prachtige dekens en andere prijzen die hierdoor mogelijk zijn 

gemaakt. 

 

BEDANKT ALLEMAAL!!!!!!! 

 

Wij zijn er super trots op dat we zo’n mooi paarden evenement kunnen organiseren als 

club. 

 

In 2017 komen we natuurlijk terug met een 3e editie van de Duinruiters Bokaal 

 

Namens het Duinruiters Bokaal Team, 

Patrick, Annemarie, Jennifer, Lotte, Leonie, Wendy, Sanne en Naomi 

 

Tot volgend jaar!!!!!! 
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Combinatie van de maand 
-Hallo ik ben Quilenne ten Haaf ik ben 14 jaar. 

-Mijn pony heet Macey.  

-ik heb haar sinds 21-06-15. 

-Ik zat op marktplaats gewoon voor de grap voor paardjes te kijken.  Ik reed toen nog op een 

ander paardje. Maar die eigenaresse ging verhuizen dus ging die weg. Ik kwam een stal tegen 

(tinkerstal mc cloud) en daar ging ik op kijken. Mijn vader had gebeld voor 4 paarden die wij 

wel graag wilden proef rijden. Dus die zondag gingen wij heen om die paarden te gaan rijden. 

Maar toen kwamen we daar en ging het heel anders dan gepland. Ze lieten daar alle paarden 

zien. Macey stond apart in een wei. Ze zeiden dat zij  een beetje de kat uit de boom kijkt. Ze 

blijft niet snel staan. Mijn ouders waren aan het kijken bij de paarden. Ik en mijn zusje 

hadden macey al meteen op het oog. We gingen haar aaien en ze kwam meteen knuffelen. Dus 

gingen we op haar proef rijden. We waren gelijkt weg van haar. Toen hadden we haar gekocht. 

Zo hebben we haar eigenlijk gevonden. 

-de geboorte datum van macey is 02-06-2009 zij is dus nu 7 jaar. 

-ik ben al wel eens op wedstrijden geweest en ik vind dat heel leuk om te doen met 

de  onderlinge rijd ik vaak B zonder galop (zonder galop is omdat zij op gras als ze wat druk is 

snel kan uitglijden dus dat wil ik eerst goed oefenen) en met avond wedstrijden heb ik BB 

gereden en misschien als het zo blijft gaan dat ik over een jaartje in de B wil starten. 

-het leukste om met macey te doen vind ik naar buiten naar dijkgatbos of naar het strand of 

gewoon een rondje in het park. ook vinden wij springen heel erg leuk om te doen. We zitten 

ook op springles bij Liane. Daar leren we heel veel. En we zitten in de dressuur les bij 

Richard.  deze dingen vind ik het leukste om met haar te doen. 
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-haar bijzondere eigenschap is dat zij heel goed aanvoelt hoe ik mij voel. Als ik me echt niet 

goed voel gaat het ook met haar niet goed. dan gaan wij ook niet rijden omdat het dan fout 

gaat en als ik vrolijk ben gaat het juist wel goed. 

-haar ras is een tinker 

-macey is 1,40 CM 

-macey houd heel erg veel van gras als ik met haar ga wandelen gaat ze altijd graag even naar 

het gras verder houd ze ook heel erg van muslie en natuurlijk van wortels en appeltjes. 

-ik rijd zelf al bijna 8 jaar ik ben begonnen met rijden bij de oude eigenaar van noorderlicht 

toen ik 7 was daarna ben ik naar manege bruin gegaan en toen kreeg ik bij Richard een 

verzorgpaardje en ben ik daar weer gaan rijden en nu staat mijn paardje daar ook en we 

hebben het daar heel leuk samen en Richard helpt ons altijd heel goed. 

-toen ik macey kreeg ging het nog niet zo heel goed. Dat kwam omdat ze niet echt goed was 

ingereden. Ze komt namelijk uit Ierland waar ze in het wild leefde. Daar is ze gevangen en 

geïmporteerd naar Nederland. En toen naar tinker stal mc cloud in Friesland. Daar is zij 

zadelmak gemaakt. Toen ze bij ons kwam moest ik veel geduld hebben voor dat ik er op mocht 

van mijn vader. Toen ik er eenmaal op mocht viel ik er af en durfde ik er niet meer op. 

Gelukkig hebben Mandy en Richard ons heel erg geholpen. Mandy ging op macey rijden en 

Richard zetten mij er over heen, zodat ik er zelf ook weer op ging. Samen met Mandy ben ik 

toen weer op haar gaan rijden. Door hun hulp ben ik zo ver gekomen en ik hoop dat er nog veel 

leuke jaren aan zitten te komen. 

Groetjes Quilènne   
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Combinatie van de maand 

 
Quilenne ten Haaf met Macey 
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Hallo Duinruiters, 

 

Een verslagje van de Rabo fietstocht 

 

Wij zijn al heel lang verweven met de club. 

Vroeger  reed Richard op Polaris. 

Later kwam Anneke in de familie, 1 en al paardensport. 

Angela groeide op met pony en paard. 

Toen kwam Bente en Anneke stuurde alles aan. 

Anneke was een echte paardenmoeder ze wist er veel van. 

Nu rijden Naomi, Sanne en Bo nog. 

Het is veel werk maar ze doen het met veel plezier!! 

Dus daarom hebben wij voor jullie gefietst. 

Het was zaterdag morgen regen, dat viel tegen. 

We zijn wat later gestart en het werd wat droger. 

Sorry Petra en Elly maar wij wilden graag samen rijden. 

Op naar Kunstzin. 

Via Vomar en het pondje naar de ZAP kantine. 

We werden met muziek ontvangen, een Shanty koor en accordeon met oude liedjes. 

Lekker koffie en een heerlijke aardbeien mochou punt. 

Het was erg gezellig. 

Maar we moesten toch door. 

We kwamen af en toe bekenden tegen en het weer werd al beter. 

Zo kwamen we in Den Helder aan. 

De terug weg was gemakkelijk, het was een mooie tocht. 

Dat de club nog lang mag doorgaan. 

Fijn dat iedereen er zoveel plezier aan beleefd. 

 

Groetjes Nic en Nel Gouwenberg 
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Een paar redenen om je aan te bieden als vrijwilliger op wedstrijd 

Hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt om te gaan doen in je vrije 

weekend, kan het toch heel zinvol zijn om jezelf aan te bieden als vrijwilliger op een 

wedstrijd in de buurt. Je doet daarmee jezelf niet alleen een plezier omdat je kunt kijken 

naar de leuke paarden en de goede ruiters, die meedoen, er zijn nog meer voordelen. 

Sociale contacten 

Als vrijwilliger helpen op een wedstrijd is een prima manier om paardenmensen te ontmoeten 

uit dezelfde omgeving. Alhoewel het vaak best een drukke aangelegenheid is is er meestal wel 

even tijd om bij te praten met je mede-vrijwilligers. 

Trainers en instructeurs bekijken 

Waar je ook voordeel mee kunt doen als je vrijwilliger bent op wedstrijd is dat je kunt kijken 

hoe trainers en instructeurs uit je omgeving zich met paarden en bij hun klanten presenteren. 

Je hebt dan de kans om niet alleen dat ene toppaard en die ene top leerling te zien, maar vaak 

ook andere paarden en meerdere leerlingen. Daarmee krijg je een voorproefje voor het geval 

dat je zelf interesse hebt om juist bij hem of haar te gaan trainen. Of je ziet direct dat de 

benadering van die trainer helemaal niet bij je past. 

Wees wel voorbereid 

Om zelf ook een leuke dag te hebben is het wel belangrijk dat je aan een paar dingen denkt. 

* Kleed je op het weer 

Een wedstrijd gaat over het algemeen door of het nu de hele dag plenst of dat de mussen van 

het dak vallen van de hitte, dus check s’ morgens nog even de weersverwachting en kleed je 

daarop.  

* Neem wat te eten en drinken mee. 

Vaak wordt er wel goed voor de vrijwilligers gezorgd, maar soms is het even zo druk dat het 

erbij inschiet. Zorg daarom dat je watt e eten en drinken bij je hebt. 

* Zonnebrand en muggenspray. 

Je weet nooit precies wat je te wachten staat, dus kunnen in de zomer een fleske zonnebrand 

en een flesje antimuggenspray goed van pas komen. 

 

Geen vrijwilliger, geen wedstrijd 

Waar je ook nog veen bij stil 

kunt staan als je je opgeeft als 

vrijwilliger is dat als er geen 

vrijwilligers zijn, er vaak ook 

geen wedstrijden zouden zijn. 

Dus houdt er niet alleen zelf 

een goed gevoel aan over, je 

draagt ook bij aan het goede 

gevoel van de deelnemers van 

die dag. En zij zijn misschien 

wel weer vrijwilliger op de wedstrijden waar jij zelf gaat starten 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 
Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

 

Zal een paard in paniek echt terug een brandende schuur inlopen? 

 

Spijtig genoeg wel. Deze neiging om naar een brandende schuur te lopen is een van de vele 

gevolgen van het temmen van paarden. Paarden die in stallen wonen, hebben geleerd dat de 

schuur voor veiligheid en geborgenheid staat, in tegenstelling tot alles erbuiten. De schuur is 

de plaats waar ze eten, slapen en de meeste tijd doorbrengen. Wanneer er brand uitbreekt in 

een schuur, proberen mensen de paarden te redden door ze los te laten zodat ze uit het 

brandende gebouw kunnen weglopen.  

De ontstane chaos zorgt ervoor dat de paarden in paniek raken en teruglopen naar de plek 

waar ze zich het veiligst voelen : de stal. 

Experts adviseren om de schuur direct te sluiten nadat de paarden tijdens een ramp zijn 

losgelaten, zodat ze niet opnieuw het gevaar tegemoet kunnen rennen. 
 
 

 
 
 

http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/paarden/animaatjes-paarden-50771-275550/
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Wist je dat…… 
 

- de DR bokaal-dagen in alle opzichten prima zijn verlopen 

- de heerlijke home-made taarten en cakes gewillig aftrek hadden 

- de hamburgers met gebakken uien ook goed smaakte 

- er heel veel gesponserd is en dus mooie prijzen waren 

- de organisatie en alle hulpen enorm bedankt worden 

- zonder vrijwilligers geen wedstrijden !!! 

- de jury-wagen van manege Beukers geleend was 

- deze door een duinruiterlid gehaald en teruggebracht is !!! 

- diverse oudleden kwamen kijken 

- op zondag 4 september weer een federatie-wedstrijd is 

- jonge ruiters op die dag ook BIXIE kunnen rijden 

- je voor info en opgave voorzitter@duinruiters.com kan mailen 

- er op zondag 11 september de 3e OW word verreden 

- men kan deelnemen aan KÜR OP MUZIEK+VERKLEDE PARADE 

- OW-springruiters vrijdagavond 9 september moeten opbouwen 

- zij die géén hulp leveren, niet mogen springen 

- op 4+11 september dus ook helpers nodig zijn !!! 

- er op 24 september weer een spelletjes/cross-dag en slaapnacht is 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@duinruiters.com


                     

LR & PC De Duinruiters 

juli, 2016 jaargang 41 nr: 5                      - 30 -          

  

 

Hoi allemaal, als nieuw lid van de Duinruiters willen wij ons graag 

even voorstellen! 

Ik ben Anique Meijerink en ik ben 19 jaar oud. Mijn pony heet 

Jetstream’s Dream, dit is haar officiële naam maar we noemen haar 

Jedy. Ik heb Jedy sinds 23-12-2015, nog niet zo heel lang dus. 

Jedy is een 16 jarige NRPS pony met een hele mooie valkkleur. 

Samen rijden wij dressuur maar Jedy vind springen ook heel erg leuk om te doen! Sinds mei 

zijn wij lid van de Duinruiters en met de Duinruiters bokaal hebben wij onze eerste federatie 

wedstrijd gereden. Het ging super goed en dat weekend hebben wij onze eerste 4 

winstpunten gehaald! Ik hoop dat ik nog veel wedstrijden met haar kan rijden en verder kan 

komen in de dressuur. Ik vind het erg leuk dat ik lid ben geworden van de Duinruiters en zal 

met veel plezier voor deze vereniging uitkomen! 

Groetjes Anique en Jedy. 

 

 

 

 

Op deze foto’s zie je ons in actie tijdens de 

Duinruiters bokaal! 
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BIXIE PAGINA 

 

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

zo 04-09-2016  Pony's Bixie Den Helder    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wedstrijden vanaf 22 Mei  
 

Er zijn weer veel wedstrijden gereden door onze Duinruiters en ook zeer goede resultaten 

behaald. Hieronder volgen de uitslagen. Het kan zijn dat niet alle uitslagen erbij staan, dus als 

je er niet bij staat dan heel graag een berichtje naar  redactie@duinruiters.com  zodat je er 

de volgende keer wel bij staat. 

 

29 mei Beemsterruiters  Middenbeemster 

 

Rowi Pille    Bakels Mistral     Z1 221,5 2e  

          216    1e  

 

29 Mei Clusius Event Oudkarspel 

 

Elisa Bethlehem  Casciana Dressuur 174, Springen 0 ft. 0 tijdft., Stijl 8, Cross 

tijd 4:17  11e 

 

 

4 juni Duinruiters Bokaal Den Helder Dressuur 

 

Marije de Wit  Flower from Versace  B 183,5 

         186 

 

Bo Gouwenberg  Diesel    B 185,5 

         191,5 

 

Nanette de Wit  Fontaine   B 181 

         180 

 

Maaike Verplancke  Nabodi   L1 173 

         165,5 

 

Kim van Zadelhoff  TesselaarSaronno  M1 184 

         181 

 

Charlotte Borst  Vival    M2 179,5 

         172 

 

Rowi Pille   Bakels Mistral  Z1 216,5 

         204 

 

Anique Meyerink  Jetstream’s Dream  B 192,5 

         188 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Daimy Tijdeman  Floor    L2 190,5 

         174,5 

 

Leonie Wessels   Costa    Z1 201,5 

         199 

 

Leonie Wessels  Costa  Kür  Z1 56,5% 

 

 

4 juni Duinruiters Bokaal Den Helder springen bixie 

 

Norea Klaassen  Daisy    AA 78/79 

         50/46 

 

Rosanne van Mourik Erfprins Bounty   B1 115/118 

        A 68/74,5 

 

 

5 juni Duinruiters Bokaal Den Helder 

Lisanne Boers   Erfprins Shamilla  BB 178 

         185 

 

Quilenne ten Haaf  Macey    BB 180 

         187,5 

 

Ivy-Jane ten Haaf  Peru    BB 181 

         176 

 

Rosanna van Mourik  Erfprins Bounty  BB 183 

         182 

 

Marije de Wit  Flower from Versace  B 179 

         183 

 

Bo Gouwenberg  Diesel    B 187 

         194 

Maaike Verplancke  Nabodi   L1 177 

         173 

 

Kim van Zadelhoff  Tesselaar Saronno  M1 188 

         177 
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Charlotte Borst  Vival    M2 179 

         183 

Kaylee v.d. Weide  Can’t Resist   BB 187 

         183 

 

Anique Meyerink  Jetstream’s Dream  B 184 

         188,5 

 

Mandy v.d. Weide  Erfprins Fedde  L1 187  

         186 

 

Daimy Tijdeman  Floor    L2 182 

         186 

 

Esmay Asselman  Bizar Sensation  L2 181 

         186 

 

 

Leonie Wessels  Costa    Z1 199 

         186 

 

5 juni Duinruiters Bokaal Den Helder springen 

 

Lisanne Boers   Erfprins Shamilla  BB 63/29 

         63/7 

 

Quilenne ten Haaf  Macey    BB uitg. 

         65,5/7 

 

Rosanne van Mourik  Erfprins Bounty  BB uitg. 

         uitg. 

 

Nanette de Wit  Fontaine   B 76,5/2 

         67,5/0 

 

Kaylee v.d. Weide  Can’t Resist   BB 63/6 

         63/6 

 

Elisa Bethlehem  Casciana   L1 8 ft. 

         4 ft. 
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Overall winnaars Duinruiters Bokaal 

 

Pony's BB Quilenne ten Haaf - Macey 

 Pony's B: Cindy ten Have - Olaf 

 Pony's L1 Rianne Ashley Ubbels - Beukenoord's Bizar 

Pony's L2: Joanna Neidhofer - Fabian  

 Pony's M1: An Munster - Tulpenhoeve's Shareika 

 Pony's M2: Lotte Borst - Vival 

 Pony's Z1: Aukjen Thea Hoekstra - Nylano 

 
    

Paarden BB: Kaylee van der Weide - Can't Resist 

 Paarden B: Lydia Winter - Faylango 

 Paarden L1: Nathalie Wattimena - Lex 

 Paarden L2: Marloes Bastiaanse - Elviro la Grande 

 Paarden M1: Kelly Zuidervaart - Excellent 

 Paarden M2: Danielle Huiberts - Ribov 

 Paarden Z1: Jolanda Appelman - Eye of the Tiger 

 Paarden Z2: Lieneke Schipper - Wyoming 

 
   Pony's Kur op Muziek: Imme Schraag - Starlight 

 Paarden Kur op Muziek: Jolanda Appelman - Eye of the Tiger 

   Pony's & Paarden BB springen: Kaylee van der Weide - Can't Resist 

Pony's B tot en met Z springen: Kerstin van der Schaaf - First Queen 

Paarden B tot en met Z springen: Marit Schalwijk - Beaty van de Kooyhoek 

 

 

5 juni Rabo Concours Heiloo 

Rowi Pille   Bakels Mistral   Z1 224,5 1e  

          214     1e  

 

8 juni PSV Oude Veer Anna Paulowna 

 

Leonie de Kraker  Starlight    L1 182,5 5e  

          172,5 4e  

 

19 juni CH Wironruiters Hippolytushoef Dressuur 

 

Marije de Wit  Flower from Versace   B 180     

          180,5 

 

Esmay Asselman  Bizar Sensation   M1 178 

          182,5 3e  



                     

LR & PC De Duinruiters 

juli, 2016 jaargang 41 nr: 5                      - 37 -          

  

 

 

 

 

19 juni CH Wironruiters Hippolytushoef Springen 

 

Nanette de Wit  Fontaine    B 5 ft. 5e 

          0 ft. 3e 

 

Elisa Bethlehem  Casciana    L 4 ft. 5e 

        0 ft. 2e 

 

29 juni PSV Oude Veer Anna Paulowna 

 

Kim van Zadelhoff  Tesselaar Saronno   M1 163 1e  

        170 1e  

 

Daimy Tijdeman  Floor     L2 180 1e  

        203 1e  

 

Esmay Asselman  Bizar Sensation   M1 174 1e  

        163 2e  

 

2 juli CH Bergen Kennermerruiters 

 

Charlotte Borst  Vival     M2 183 1e  

        192 1e  
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Van de kantine 
Schoonmaakrooster 

 

          

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) 

Woensdag 19 okt.:   Melissa Maaskant(06-43175384),Eline Groenink 

                                                                         (06-57767191) 

Woensdag 23 nov:   Fleur Werkhoven(06-51796298),Lotte Borst 

         (06-53543210) 

Woensdag 21 dec:   Indy Weijdert(06-33836804),Rosannne v.Mourik 

         (0223-610733) 

 

Let op ….. noteer je beurt in je agenda of  kalender  !!! 

 

Leden onder 18 jaar behoren één van de ouders mee te nemen  !!! 

 

Aanvang 19.30 uur of  in overleg, bel elkaar, men mag altijd op een ander dagdeel, schrift ligt 

op keukenaanrecht. 

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

 

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

 

 

 

Kantinedienst 

 

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

 

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

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

 

 

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

         Lege bekertjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken, etc.  

         in de vuilnisbak  doen !!! 
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