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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

Agenda, van de redactie, lestijden, nieuws vanuit het bestuur. 

Uitnodiging clubkampioenen uitreiking en BBQ, stukje van Mevr. Zon, zo zijn paarden. 

Combinatie van de maand Marije met Flower, er wordt weer een crosstraining en slaapnacht 

georganiseerd,  nieuw lid Colinda stelt zich voor, tijdens een warme donderdagavond. 

Onze jarige in september en oktober, een verslag van Rowi over Ermelo, gezocht een bijrijder. 

Oproep nieuw redactielid, wedstrijduitslagen, kleurplaat. 

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

      
       

 

Woordje vooraf 
Wat een prachtige resultaten zijn er geboekt door onze leden kijk maar naar de verslagen en 

bij de wedstrijd uitslagen gefeliciteerd allemaal en voor wie het wat minder gaat blijf oefenen 

het gaat vast ieder keer een beetje beter. En als je uitslagen er niet bij staan laat het ons 

weten. We hebben ook weer een paar nieuwe leden helaas heeft nog niet iedereen zich 

voorgesteld maar Colinda doet dat in dit blad. Als jullie dit blad lezen is ook de laatste 

onderlinge wedstrijd verreden en kunnen de punten worden opgeteld om zo te kijken wie er 

clubkampioen gaan worden, dit word 24 september bekend gemaakt, ik ben benieuwd jullie 

ook?  

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 

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  
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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. 

 

September 

 

Zondag  18 September Fed. Dressuur Paard  Anna Paulowna 

Zondag  25 September Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

 

Oktober 

 

Zondag   9 Oktober  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  9 Oktober  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  16 Oktober  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna  Paulowna 

Zat/Zon  22/23 Oktober Fed. Dressuur Paard  Middenmeer 

Zondag  30 Oktober  Fed. Dressuur pony’s  Oudkarspel 

 

 

November 

 

Zondag  6 November  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  13 November  Fed. Dressuur Po/Pa  St. Maarten 

Zaterdag  26 November  Fed. Dressuur Pony’s  Middenmeer 

Zondag  27 November  Fed. Dressuur Paarden Anna Paulowna 

 

 

 

 

THUIS 

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 :Ivy-Jane ten Haaf 

                            Kim Zadelhof                              

                                                     

Even voorstellen :   Suzanne Berbee, Lisanne Smit, Norea Klaasen     

 

 

 Sluitingsdatum kopij : 16 oktober 

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 25 oktober, 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 pony  

*   alleen in zomermaanden 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Beste leden, 

 

Het is ieder jaar weer een uitdaging en een eer voor ons als bestuur om namens jullie 

onze mooie vereniging te mogen besturen. Inmiddels zijn we de eerste helft van 2016 

gepasseerd en er hebben weer de nodige activiteiten bij onze vereniging 

plaatsgevonden. Voor ons een mooi moment om terug te blikken op deze eerste helft 

en vooruit te kijken naar de tweede helft van 2016. 

 

Te beginnen met een mooie naamsbekendheid voor onze club. Eerst zijn de 

kringkampioenschappen verreden. Naast alle deelnemers van onze vereniging die 

hebben deelgenomen waar we trots op zijn, sprongen er 2 leden uit. Hoe mooi is het 

als je als vereniging 2 leden hebt die kringkampioen zijn geworden. Sanne Gouwenberg 

en Rowie Pille van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat. Inmiddels is 

bekend dat Rowi ook Noord Hollands kampioen geworden is en naar de Hippiade mag. 

Hier is Rowi 9e van Nederland geworden, wat ontzettend stoer is dat!   

Voor onze springfanaten was er ook dit jaar weer de onderlinge springcompetitie. 

Ondanks een kleine terugloop in de deelnemers zowel bij ons als onze 

zusterorganisaties, is het weer een geslaagd en leerzaam evenement geweest met 

mooie persoonlijke successen voor alle deelnemers. 

 

Ook heeft inmiddels de eerste clinic van dit jaar plaats gevonden. Dit jaar hadden we 

voor de springruiters gekozen voor een clinic van niemand minder dan Marcel Beukers. 

Marcel was erg verrast door de hippische kwaliteiten van onze springruiters. Alle 

deelnemers hebben van Marcel waardevolle tips meegekregen. Marcel hoopt dat de 

deelnemende combinaties zich verder zullen ontwikkelen in de springsport, hij zag 

zeer talentvolle combinaties deelnemen. In de loop van het seizoen zal er nog een 

vervolg komen op deze clinic. We hopen dan wederom op goed weer te kunnen rekenen. 

 

Dit jaar hebben we voor de tweede jaar op rij onze Duinruiter Bokaal georganiseerd. 

Zoals aangegeven op de algemene leden vergadering was de Duinruiter Bokaal van 

2015 een groot succes. We zijn dan ook verheugd om jullie te kunnen mededelen dat 

we erin geslaagd zijn om dit succes vast te houden en nog verder te verbeteren ten 

opzichte van vorig jaar. Dit is uitsluitend mogelijk geweest door de inzet van een hele 

mooie en enthousiaste groep vrijwilligers, welke we enorm dankbaar zijn voor hun 

inzet. 

 

Deze groep vrijwilligers hebben we vorig jaar bij het ontstaan van het idee van de 

wedstrijd bij elkaar weten te krijgen. Ze hebben zich ontpopt tot een 

opzichzelfstaande commissie die zich volledig zelfstandig bezighoudt met het 

organiseren van dit fantastische evenement. 
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Naast de Duinruiter Bokaal commissie zijn er nog vier commissies die we via deze weg 

willen bedanken voor hun inzet. Er is er natuurlijk al jaren de enthousiaste groep van 

de redactie die ons voorzien van ons informatieve en goed gevulde clubblad, de 

tweede niet te vergeten commissie is de kantine commissie, die er voorzorgen dat er 

altijd wat te eten en te drinken is op onze club. Ook de groep die zorg draagt voor de 

KNHS wedstrijden draagt al jaren haar steentje bij. De laatste commissie is de groep 

van de slaapnacht die ook later dit jaar weer in actie zullen komen om een 

onvergetelijke dag, avond en nacht te organiseren voor alle jeugdleden. 

 

Vijf zelfstandige commissies die van onschatbare waarde zijn voor onze vereniging. 

 

Het enthousiasme en succes waarmee deze commissies zich inzetten voor de 

vereniging is voor ons aanleiding geweest om afgelopen bestuursvergadering kritisch 

te kijken naar ons functioneren en de ontwikkeling binnen onze vereniging. Als bestuur 

hebben de wens uitgesproken om meer van dit commissies in het leven te roepen. We 

merken dat hierdoor vernieuwing en betrokkenheid ontstaat. 

 

Dit betekent overigens niet dat we als bestuur achterover gaan leunen. Als bestuur 

willen we ons graag bezig houden met het zo goed mogelijk behartigen van de 

belangen van onze leden. Naast de dagelijks gang van zaken willen we ons meer bezig 

houden met het uitzetten van een toekomstrategie om de financiële zekerheid van 

onze vereniging te waarborgen en trachten meer gehoor te geven aan de directe 

behoeftes van onze leden. Om dit te kunnen doen ontvangen we graag ideeën en 

punten van kritiek van jullie om hiermee aan de slag te kunnen. Dit kunnen jullie mailen 

naar patrick@duinruiters.com 

 

Voor de nieuwe commissies willen we graag beginnen met een commissie voor de 

onderlinge wedstrijden en het uitbreiden van de KNHS groep. 

 

De taken van de Onderlinge Wedstrijden Commissie bestaan uit: 

 Inschrijvingen coördineren en verwerken 

 Programma opmaken 

 Verwerken afmeldingen 

 Jury’s regelen (en eventueel schrijfsters) (wordt momenteel al door een lid 

opgepakt) 

 Prijzen inkopen 

 Protocollen printen/kopiëren 

 Protocollen schrijven 

 Programma printen 
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 Secretariaat tijdens de dag 

 Uitslagen verwerken 

 Klassement voor clubkampioenschap opmaken 

Voor bovenstaande commissie denken wij zelf aan een groepje van 3 tot 5 personen. 

Voor de KHNS Commissie zoeken we uitbreiding voor de volgende taken: 

 Inschrijvingen coördineren en verwerken 

 Programma opmaken 

 Verwerken afmeldingen 

 Jury’s regelen (en eventueel schrijfsters) 

 Protocollen printen 

 Programma printen 

Voor het versterken van de KNHS Commissie denken we aan ongeveer 2 mensen. 

Zie je het zitten om alleen of met een aantal andere leden gezamenlijk onderdeel uit 

te maken van één van bovengenoemde commissies neem dan contact op met 

patrick@duinruiters.com 

 

Terugkomend op de planning voor het komende half jaar, we hebben nog diverse leuke 

evenementen op de agenda. Uiteraard vindt er nog een KNHS en onderlinge wedstrijd 

plaats inclusief verkleedde parade en kür op muziek. We sluiten weer af met de cross 

en slaapnacht, bekendmaking clubkampioenen. Ook komt er nog een dressuur clinic, 

zadelpas clinic en het 2e deel van de spring clinic. Voor data’s hou Facebook en de 

website goed in de gaten. 

 

Het bestuur wenst iedereen een fijne voorzetting van de zomer en we hopen elkaar 

snel weer te zien op de vereniging. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

 

Patrick Noorlander 
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Combinatie van de maand 

Hallo Allemaal 

 Ik ben Marije de Wit  mijn Pony heet Flower (new Forest) zij is 

een merrie net 6 jaar oud, 146CM hoog en haar afstamming is 

Sulaatiks Versace X Brummers Bos. 

Sinds vorig jaar April heb ik haar, ze was toen net een jaar 

onder het zadel maar kon nog niet veel.  Al gauw bleek dat ze 

nog weinig gewend was  en alles was eng zoals op en afstijgen 

dingen die van achteren naderde verkeer onverwachte en 

vreemde dingen.  Flower stond eerst op een andere stal tot dat 

we thuis een plekje hadden voor haar Op deze plek had ze het 

duidelijk niet naar haar zin, want vanaf het moment dat ze thuis kwam staan ging het beter 

met haar en maakte we met rijden ook grote sprongen vooruit .Daarnaast heeft ze heel veel 

geleerd van de pony van mijn zus Nanette Vontaine want zij is echt nergens bang voor en dat 

gaf Flower rust en zelfvertrouwen. Ondertussen is ze bijna niet meer bang voor verkeer en 

durft ze zelfs voorop te lopen langs de weg vrachtwagens blijven nog wel spannend. 

Flower heeft last van zomerexceem daarom heeft ze een zomers een exceem deken op, hier 

aan de kust gaat het goed want hier is het vliegje wat de zomerexceem veroorzaakt bijna niet 

maar uit voorzorg toch  de deken  voordat ze bij ons kwam stond ze in Brabant de vorige 

eigenaar heeft ons fotos laten zien van de exceem Flower zat onder de wondjes en had geen 

manen meer en haar staart was ook aardig gehavend, maar daar zie je nu niks meer van.  Wat 

ze er wel aan over heeft gehouden is dat ze heel heftig reageert op vliegen als op haar gaan 

zitten Maar de deken en de vliegenspray helpen goed. 

Verder is Flower een lieve pony die erg dol is op knuffelen en borstelen en eten natuurlijk. 

Wij rijden op Dinsdag in de les van Liane en op Zaterdag krijgen we nog les van Laura Kolb, Ik 

heb ook nog even in de springles gezeten 

maar na een erg harde val ben ik gestopt 

met springen. Flower vind springen wel 

leuk maar ik durf het niet echt en dat 

voelt ze, daarom laat ik het springen met 

Flower over aan mijn zus Nanette. Flower 

leert veel van Nanette. 

Dit jaar ben ik gestart met federatie 

rijden ook dit gaat niet verkeerd ik heb 

nog 2 puntjes nodig en dan ben ik L, Ik 

ben super trots op mijn Flower dat ze het 

zo goed doet en dat we samen al zo ver 
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gekomen zijn, we leren constant van elkaar. Haast om deze laatste puntjes voor de L te halen 

heb ik niet want we zijn nog niet klaar om L te starten, nog lekker samen trainen hiervoor en 

als we er klaar voor zijn dan starten wij. 

Ik ben nog altijd blij dat ik Flower heb gekregen en dat we doorgezet hebben in het begin 

toen het allemaal niet vanzelf ging, hierdoor hebben wij nu een hechte band gekregen. 

   

 

       

 

 

 

 

bij Laura toen ik 

Flower net had 

 

 

 

 

 

 

 

 Klaar met rijden 

thuis  

 

 

 

 

 

                                       Eerste wedstrijd schoorl 
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Combinatie van de maand 

 
 Marije de Wit met Flower 
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Tijdens een warme donderdagavond was er tijdens de springles ook tijd voor wat verkoeling 

en lol. Springen met een bekertje water in je hand vasthoudend of op een andere manier. Hier 

Quilenne met Macey en Bo met Diesel 
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Taraaa met veel gepuf hier dan uiteindelijk toch onze voorstel ronde bij de 

duinruiters. 

 

Nooit gedacht dat ik op m'n 45ste nog lid 

zou worden van een rijvereniging, 

maar aangestoken door de dames van Stal 

Erfprins toch de stap maar gewaagd. 

 

Mijn naam is Colinda Schrijver en saampjes 

met mijn trouwe Compaan Peru zijn wij 

nieuwbakken Duinruiter lid. 

 

Peruutje heet voluit "Don Peru Olson " en 

is van  Arabische komaf (Arabische 

Volbloed) 

al weer 8 jaar oud waarvan alweer 6,5 jaar 

de mijne. 

 

Wij rijden op de Maandagavond bij Richard in de les , 

hard aan het werk met een lach tussen door,helemaal top 

ik heb het prima naar mijn zin zo. 

 

Liefs Colin en Peru 
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Onze jarigen in september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       

2 Eline Goenink 

3 Shevana Pronk 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14 Ivy Jane ten Haaf 

15  

16  

17 Ilonka 

Stuijvenberg 

18  

19  

20 Indy Weijdert 

21  

22 Bodien Houtkoper 

Ingrid Romar 

23 Quilenne ten Haaf 

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  
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Duinruitersbokaal 4 en 5 juni 2016 
 

Wat troffen jullie prachtig weer bij het concours van zaterdag 4 en zondag 5 juni! 

 

Hein heeft mij nog even opgehaald, zodat ik de kür op muziek zou kunnen zien. 

 

Nou, ik heb genoten van de combinaties, allemaal amazones en geen ruiters. Alles was perfect: 

het terrein, de aankleding en de sport. 

Eén ding was matig, en dat was de publieke belangstelling. Dat moet beter kunnen! 

 

Bovendien was ik verrast doordat één de amazones de proef in een (mooi) T-shirt reed. Dat 

schijnt nu te mogen.. En, als je lichamelijke bouw dat toelaat, ook gemakkelijk, maar ik mijn 

ogen niet passend bij hogere dressuur. 

 

Zouden ruiters vanaf de klasse L (of het publiek) niet eens mee kunnen jureren? Niet met 

wapperende papiertjes rond de baan, maar via hun telefoon, of bij een nabesprekeing? Wie 

het dichtst bij het jury oordeel uitkomt wint een prijsje en allemaal een consumptie? Dat zou 

ik volgend jaar wel willen sponsoren.  

 

Veel succes en ruiter groeten, 

 

Mevrouw A. Zon-Smit 

 

Daarnaast heb ik jullie bedankje ontvangen voor m’n sponsoring en m’n belangstelling bij de 

kür! Leuk!  
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Vroeger moest je eerst de caprilleproef(half dressuur en half springen) afleggen voordat je 

aan ’t springparcours mocht deelnemen.  

De jonge ruitertjes moesten ook die (erg lage) hindernisjes leren bouwen vandaar deze 

‘grap’(waar gebeurd!) 

“Meneer Leijten, deze balk is te kort!“ Meneer Leijten: “En als je nu eens de staander zou 

verplaatsen?” 

 
 

Tijdens de kür op muziek was er een pony wat schichtig voor de bloemen langs de baan. De 

jury liet haar toen nog een extra ronde rijden voor de start, Sympatihiek gebaar met 

geslaagd gevolg! 

(ik heb van de bloemen rozetten gemaak en van ‘H’Haha 
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Hallo allemaal! 

 

Ik wilde jullie wat gaan vertellen over de Hippiade waar ik met mijn pony Mistral heen ben 

geweest. Het is sowieso altijd erg spannend om naar zo’n wedstrijd te gaan. De beste ruiters 

van heel Nederland zijn daar en dat maakt het natuurlijk wel heel erg speciaal. 

 

Nadat ik Kringkampioen en Regiokampioen van Noord-Holland ben geworden in de klasse 

Z1/Z2 C pony’s, mocht ik door naar de Hippiade die gehouden werd in Ermelo. Dat is een hele 

speciale ervaring.   

 

Ik ging zaterdag ochtend om tien uur weg vanaf stal, daar hebben wij Mistral ingeladen en 

zijn wij naar Ermelo gereden. Toen we in Ermelo aankwamen konden we Mistral lekker in een 

stalletje plaatsen. Hij stond daar erg fijn en ging meteen drinken. Het was ook erg warm die 

dag en er was een warmte protocol ingesteld.  

 
 

Mama ging hem vlechten en papa en ik gingen aanmelden. Toen papa en ik terug waren gingen 

we rustig opzadelen. Toen we klaar waren ging ik erop en liepen naar het inrijterrein, Mistral 

vond de springring wel erg spannend. Toen we bij het inrijterrein waren ging ik lekker 

losstappen en hielp Marjan mij een klein beetje met inrijden, want het is best spannend. 

Mama was heel dom want er was een meisje die moest springen en dressuur rijden en vroeg of 

ze voor mij mocht. Maar ik had Mistral net zo goed aan het been. Dus mama was dom en zei ja 

hoor is goed. Dus ik moest 10 minuten langer inrijden waardoor Mistral helemaal kapot was en 

het was ook nog eens erg warm. 
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Ik ging de ring in en hij voelde erg vlot en actief aan 

maar toen hij eenmaal de baan een keer rond was 

zakte hij helemaal in. Erg jammer maar ja. Het draf 

gedeelte begonnen we heel sterk en de stap ook maar 

toen we eenmaal bij de eenvoudige galopswissels 

kwamen ging het mis. Helaas. Maar ik wou hem goed 

door de hoek zetten zodat hij niet oversprong. Want 

ik moest daarvoor van hand veranderen in 

middengalop en dan bij A een eenvoudige 

galopswissel. Ik zette hem goed door de hoek en 

goed verzameld maar toen sprong hij over en viel 

naar de draf waardoor het heel slordig was. Toen de 

twee na laatste en de laatste wissels gingen goed. 

Maar natuurlijk met zo’n dure fout win je het niet. 

Dus ben ik uiteindelijk 9de geworden met 61,81 

procent! Ben heel trots op Mistral dat hij dit allemaal 

doet en dat wij weer op de Nederlandse 

Kampioenschappen hebben gereden! Mijn proef is ook 

nog gefilmd door TTD! 

 

 

Toen Mistral lekker op stal stond en ik hem goed had verzorgd, had ik een idee om mijn 

nieuwe pony Tomson op te halen anders moesten we maandag 3,5 uur rijden en weer 3,5 uur 

terug! Mistral stond lekker in zijn stal  en mama en Aiden hadden nog even gewandeld met 

hem en toen kwamen papa en ik met Tom naar Ermelo en daar hebben we Mistral ingeladen en 

zijn we naar stal gereden en daar hebben we de pony’s uit de trailer gehaald en op stal gezet. 

Een geslaagde dag dus!! 

 

Liefs Rowi, Mistral en Tom! XXX 

 

 
 



                     

LR & PC De Duinruiters 

september, 2016 jaargang 41 nr: 6                      - 27 -          

  

 

Gefeliciteerd Rowi Pille en Mistal met jullie 9e plaats in het Z1 klasse C  tijdens de 

Hippiade. 
 

 
 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

september, 2016 jaargang 41 nr: 6                      - 28 -          

  

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

september, 2016 jaargang 41 nr: 6                      - 29 -          

  

 

Onze jarige in oktober 
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WIJ ZOEKEN 

JOU!!!! 
 

 

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

extra teamlid of leden om ons mooi clubblad te maken 

omdat Beda en Marleen gaan stoppen. 

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

x per jaar het clubblad komt helpen nieten. 

 

Dit natuurlijk onder hele gezellige 

omstandigheden!! 
 

Het voordeel van redactie lid zijn is dat je overige taken 

komen te vervallen bij de club. (dus geen kantine 

diensten, schoonmaakdiensten en de andere taken) 

 

Geïnteresseerd???? Mail naar 

redactie@duinruiters.com 

 

Groetjes en tot snel, 

 Naomi, Elly, Agnes, Marleen en Beda  
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 
Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

 

Wat is het verschil tussen de Engelse rijstijl en westernrijden? Niet alleen het zadel, 

maar ook de kleding en zelfs het bit en de teugels verschillen. 

 

De Engelse stijl en de westernstijl van paardrijden zijn erg verschillend, en met geode reden. 

Rijstijlen worden ‘disciplines’ genoemd en deze twee disciplines hebben een heel verschillende 

achtergrond. Dit heeft tot de verschillen geleid die we tegenwoordig zien. 

Laten we beginnen met de Engelse rijstijl en zijn deelgebieden. De twee die het meest 

voorkomen, zijn springen en dressuur. Springen ontstond in de zeventiende eeuw in Engeland 

en was bedoeld voor de ariscrotatie. Bij springen gebruikt men een vlak zadel met korte 

zweetbladen zodat de ruiter in verlichte zit kan zitten om te kunnen springen. De Britse adel 

gebruikte dit zadel voor hun favoriete sport, de vossenjacht. 

Bij de vossenjacht galoppeerde men door de velden van het Britse platteland om de honden te 

volgen (die op hun beurt achter de vossen joegen) en moest men over hagen, sloten en hekken 

springen in het parcours. Voor dit type van paardrijden moest je het paard goed in toom 

kunnen houden (paarden raken nogal opgewonden tijdens de jacht), dus hield men de teugels 

met beide handen vast. Vandaag de dag gebruikt men nog steeds springzadels op te jagen, net 

zoals in bepaalde paardenwedstrijden waarin er gesprongen moet worden (springen en 

eventing). 

De andere discipline uit de Engelse rijstijl, dressuur, komt uit Europa en is uit het militair 

rijden. Sommige noemen het ‘paardenballet’, omdat bij dressuur het paard erg duidelijke 

manoeuvres moet uitvoeren op basis van kleine aanwijzingen door zijn ruiter. 

Dressuurzadels hebben een diepere zit en langere zweetbladen, waardoor de ruiter rechter 

in het zadel zit. Dressuurruiters van het hoogste niveau (zoals ruiters die aan de Olympische 

Spelen deelnemen), gebruiken vaak dubbele teugels met twee bitten (stang en trens) in de 

mond van het paard en houden met beide handen twee sets teugels vast. Westernstijl is de 

meest populaire rijdiscipline in de Verenigde Staten. Western is een zware discipline, die in 

grote mate beïnvloed is door Mexicaanse vaqueros (cowboys) die het vee in bedwang hielden 

in Californië in het begin van de negentiende eeuw. Amerikaanse cowboys gebruikten 

aangepaste versies van het Mexicaanse zadel om het westernzadel te creëren dat wij nu 

kennen, met zijn diepe zit, zware stijgbeugels en hoorn als handelsmerk. Aangezien cowboys 

altijd een hand vrij moesten hebben om zich met het vee te kunnen bezighouden, groeide het 

uit tot een traditie in het werstenrijden om de teugels in 1 hand te nemen. Cowboys, evenals 

de vaqueros voor hen, gebruikte stangbitten waardoor ze de hoogte van het hoofd van het 

paard beer konden controleren – een waardevolle hulp wanneer je koeien achternazit. 

Stangbitten, zoals een ‘schaarbit’, worden nog steeds gebruikt in het westernrijden. 
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Gezocht bijrijder 

Ik ben opzoek naar een bijrijder voor mijn paard Ravel. Ik zoek iemand met de nodige 

rijervaring die minimaal 3 dagen per week zou willen rijden. 

 

Ravel is geen springtalent, maar des te meer een dressuurtalent. We zijn Z1 startgerechtigd 

met winstpunten. De laatste jaren hebben we het wat rustiger aan gedaan en juist daarom 

ben ik ook opzoek naar iemand die het leuk vindt om hem weer de volle aandacht te geven. 

 

Ravel staat aan de Kortevliet. 

 

Heb je interesse neem dan contact op, graag na 18 uur of in het weekend. Doordeweek werk 

ik namelijk overdag. 

 

Je kunt me bereiken op: 06-12743837 – Jennifer Borst 

 

 

Wist je dat…… 
 

- alle leden hun clubblad mogen ophalen tijdens de lessen 

- zij ook hun schoonmaakbeurt kunnen noteren 

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

- men zich kan opgeven in de gele map of secretaris@duinruiters.com 

- alle deelnemers gevraagd worden iets te schrijven voor het clubblad 

- je nog steeds oud papier naar de vereniging kan brengen 

- de financiële opbrengst ten goede komt aan de clubkas 

- men dus even de moeite mag nemen om het mee te nemen 

- je in september weer Grote Clubloten in je clubblad vind 

- er achterop het lot leuke kortingen staan 

- wij ze dit jaar gebruikt hebben voor een dagje Duinrell 
 

  

 

 

 

  

mailto:secretaris@duinruiters.com
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Op 6 Augustus werd in Hoofddorp de regio kampioenschappen voor de ponies gereden, en 

omdat het ons een goede leerzame ervaring leek voor Bo en Diesel zijn we daar dus ook heen 

gegaan, het was een lange, warme dag, maar wat een ervaring is ons meisje rijker!!! 

 

Zaterdagochtend half 11, naar stal om Diesel in de trailer te laden, op vrijdagavond hadden 

we alles al ingepakt en had Wendy Diesel super mooi gevlochten!!! 

We kwamen mooi op tijd aan en hadden goed de tijd om het terrein te verkennen en Diesel 

rustig klaar te maken voor de start. Ook voor mij was het de eerste keer in Hoofddorp, Twink 

en ik hebben eenmaal de kans gehad om er te rijden maar helaas kwam die datum heel slecht 

uit. 

Maar mijn eerste reactive was, WAUW, wat een mooie wedstrijd, goede parkeer 

mogelijkheid, mooi ruim inrijveld, 6 banen naast elkaar en een mooie springtuin. 

 

Dat het tijd werd voor Bo om de ring in te gaan nog even wat kleine herinneringspuntjes 

doorgenomen en genieten!!! Want we gingen heen voor de ervaring, maak het mee, voel dat 

deze wedstrijd ook een gewone wedstrijd is, en er eigenlijk geen verschil is tussen hier rijden 

en thuis op Duinruiter terrein. 

 

Na twee keurige proeven, even een klein traantje door wat spanning, een foutje maar ook 

mooie stukjes was het klaar, teugels los en stap maar lekker uit, dit was het Bo goed gedaan 

moppie, je doet het toch maar even, 9 jaar, je hebt Diesel nog geen jaar en toch heb je hier 

al gereden, tuurlijk is het zo dat als je de kring hebt gereden als ponyruiter je altijd ook naar 

de region mag, maar ik als moeder was zo trots op haar! 

Tijdens het uitstappen kwamen we Rowi ook nog tegen en vertelde ze trots dat ze kampien 

was geworden in haar klasse, na wat geklets en gekroel van de meiden met Diesel, lekker naar 

de trailer, zadel eraf, wat drinken, hapje eten en lang wachten. Om de tijd wat de doden, nog 

lekker een paar rondjes op de draafbaan gestapt wat Diesel heel fijn vondt. 

En dan op naar de prijsuitreiking, wat leuk al die meiden gespannen in volledig teneu te 

wachten dat hun naam hopelijk genoemd wordt. 

Bo haar punten waren keurig, 182 186 en 185,5 en 193. Dus weer mooi winstpuntjes erbij en nu 

maar gaan klaarmaken voor de L1. 

 

Om 8 uur stappen we bij het huis van opa en oma uit, waar Amy en jaap de hele dag al waren, 

gelukkig had oma heerlijk het eten klaargemaakt en konden we zo aan tafel, dat was heel 

fijn!!! 

 

Bo heeft snachts heerlijk gedroomd van haar allerbeste vriend Diesel, en zei tegen me de 

volgende ochtend ;mam volgend jaar ga ik weer heen met Diesel  maar dan dressuur en 

springen; Is goed hoor schat!! We gaan weer gezellig met je mee dan!!! 

 

 

Naomi Gouwenberg 
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Bo en Diesel met haar 

grootse fan opa, die ook 

mee was naar Hoofddorp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIXIE PAGINA 

 

 
zo 02-10-2016  Pony's Bixie Oudesluis (14 km) Bixie wedstrijd Thema Boer en Boeri... Meer 

 

zo 30-10-2016  Pony's Bixie Oudkarspel (28 km) Schildknapen indoor dressuur Meer  

         

         

https://www.startlijsten.nl/lijsten/145200-bixie-wedstrijd-thema-boer-en-boerin
https://www.startlijsten.nl/lijsten/145287-schildknapen-indoor-dressuur
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/145200-bixie-wedstrijd-thema-boer-en-boerin


                     

LR & PC De Duinruiters 

september, 2016 jaargang 41 nr: 6                      - 35 -          

  

 

 



                     

LR & PC De Duinruiters 

september, 2016 jaargang 41 nr: 6                      - 36 -          

  

 

(Dressuurmatig) trainen kan ook buiten! 

   Nieuws 

   Dressuur  

  

Sommige ruiters hebben geen (binnen- of buiten)bak en rijden alleen buiten, langs de weg of 

in het bos. Maar ook als je wél de beschikking hebt over een prachtige 20×40- of 20×60-

rijbaan is het goed om ‘buiten’ te trainen met je paard. Simpele dressuuroefeningen zorgen 

ervoor dat je paard beter gaat lopen en zich op jou concentreert, ook nog eens handig voor 

als hij erg kijkerig is. Uiteraard is het zaak om wel het overige verkeer in de gaten te houden. 

Hier een aantal oefeningen die je ook buiten de bak kunt doen en die je helpen om je paard 

gehoorzamer, beter aan het been, rechter en soepeler te maken. 

Halthouden Een onderschatte oefening, maar wel eentje die heel noodzakelijk is, zeker als je 

buiten rijdt en moet stoppen op een kruispunt. Ook buiten kun je erop letten dat je paard 

precies daar halthoudt waar jij wilt, vierkant staat en aan het bit. En net zo lang als jij wilt en 

geen seconde korter. Ook niet als je paard ongeduldig wordt. 

Wijken Voor een soepeler en rechtgericht paard. Natuurlijk oefen je het wijken alleen als er 

geen verkeer aankomt. Het paard loopt op twee sporen. Wissel het aantal passen naar links en 

rechts af en zorg ervoor dat je paard recht in zijn lichaam blijft, met een lichte buiging in de 

hals in tegengestelde richting. Deze oefening kun je in alle gangen doen. 

Schouderbinnenwaarts Het paard moet buigen om het binnenbeen. Breng de schouder en 

voorhand naar binnen; de achterhand blijft als het ware ‘op de hoefslag’. Het paard beweegt 

over drie sporen. 

Overgangen Overgangen kun je op elke weg oefenen, en van en naar elke gang. Van halthouden 

naar galop, van galop terug naar stap, halt, achterwaarts en in draf… en zo voort. Zo leer je je 

paard om op jou te wachten, ook al nodigt dat lange brede zandpad nog zo uit tot een lekker 

rengalopje! 

 

 

http://www.dehoefslag.nl/c/laatste-nieuws
http://www.dehoefslag.nl/c/laatste-nieuws/dressuur
http://www.dehoefslag.nl/wp-content/uploads/2015/08/imadia-7001101_HR.jpg
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Wedstijduitslagen 
Wedstrijden vanaf 25 Juni  

 

Bij deze de uitslagen van de wedstrijden die gereden zijn door onze leden. Het is soms lastig 

om uitslagen te achterhalen omdat niet iedere vereniging ze op het internet zet. Helaas mis ik 

hierdoor wat uitslagen van sommige van jullie. Mocht je er niet bij staan dan heel graag een 

berichtje naar  redactie@duinruiters.com  zodat je er de volgende keer wel bij staat. Ook 

spontaan ingestuurde uitslagen zijn welkom!  

 

25 Juni Oude Sluis, Stal Fleur Dressuur 

 

Rowi Pille    Bakels Mistral     Z1 62,5% 1e  

          62,1%  1e  

 

29 Juni PSV Oude Veer, Anna Paulowna Dressuur 

 

Daimy Tijdeman  Floor     L2 180 1e  

          203 1e  

 

Esmay Asselman  Bizar Sensation   M1 174 1e 

          163 2e 

 

Kim Zadelhoff  Tesselaar Saronno   M1 163 1e 

          170 1e  

 

2 Juli CH Bergen Kennemerruiters, Bergen Dressuur 

 

Charlotte Borst  Vival     M2 183 1e  

          192 1e  

 

9 Juli CH Middenmeer, Kringkampioenschappen Dressuur 

 

Bo Gouwenberg  Diesel     B 187,5 

          184,5 

 

Anique Meyerink   Jetstream’s Dream   B 189,5 

          190,5 

 

Rowi Pille   Bakels Mistral  Z1     212,5 & 213 

         205   & 195,5 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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Sanne Gouwenberg Sanzio    Z2 212,5 & 212,5    

                                   kür   64,23% & 60,13%  

 

Rowi en Sanne werden hier Kringkampioen!   

 

 

16 juli CH Schoorl Springen 

 

Elisa Bethlehem   Casciane   L 

1e parcours  0 ft./66,72 tijd 8 ft./36,52 tijd 

2e parcours  0 ft./ 48,72 tijd 0 ft./38,97 tijd 

 

16 juli CH Schoorl Dressuur 

 

Eline Groenink   Erfprins Dior   B 171 3e  

          187 6e  

 

Sanne Gouwenberg   Sanzio    Z2    64,4%  2e 

                       60,44% 4e 

          

17 juli CH Schoorl Dressuur 

 

Ivy-Jane ten Haaf   Peru    BB 196 3e  

          192 1e  

 

Quilenne ten Haaf   Macey    BB 193,5 4e  

          189,5 3e  

 

Rosanne van Mourik   Bounty    B1 100 1e  

          100 1e  

 

Rosanne van Mourik   Bounty    A 33 2e  

          28 4e  

 

Charlotte Borst   Vival    M2 178 3e  

          174  

 

17 juli CH Schoorl, Springen 

 

Quilenne ten Haaf   Macey    BB uitg. 

          61/0 

 

Cleo Snippe    Princess Perfect  B      61,5/0 2e  

                 69,5/1  
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29 juli Callinghe, Groote Keeten Dressuur 

 

Nanette de Wit  Fontaine    B 162 2e  

          190,5 1e  

 

Marije de Wit  Flower from Versace   B 168 2e  

          178 2e  

 

Bo Gouwenberg  Diesel     B 193 1e  

          186 1e  

 

3 augustus Schermeerruiters, Stompetoren Dressuur 

 

Marije de Wit  Flower from Versace   B 157,5 

          171 

 

 

 

8 augustus Haarlemmermeerruiters, Hoofddorp Dressuur 

Regio Kampioenschappen 

 

Bo Gouwenberg  Diesel    B         182/186 9e  

                    185,5/193 8e  

Einduitslag 11e  

 

Rowi Pille   Bakels Mistral  Z1      198,5/201 1e  

           209/221 1e  

Einduitslag 1e Regiokampioen 

 

Sanne Gouwenberg  Sanzio    Z2     172,5/181  

                  Kür      65,75%/60,88% 

Einduitslag 15e  

 

Anique Meyerink Jetstream’s Dream   B 180/178 

                         187,5/189 

Einduitslag 13e  

 

8 augustus Haarlemmermeerruiters, Hoofddorp Springen 

Regio Kampioenschappen 

 

Cleo Snippe  Princess Perfect   B       63,5/0 8e  

               72,5/0 3e  
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19 augustus Callinghe, Groote Keeten Dressuur 

 

Cleo Snippe  Princess Perfect    B 153 

          175,5 

 

21 augustus Rijvereniging de Vennen, Middenbeemster Dressuur 

 

Rowi Pille   Bakels Mistral   Z2 235,5 1e  

Geen 2e proef gereden ivm bak onder water door regen. 

 

4 september Duinruiters, Den Helder Dressuur 

 

Leonie Wessels  Costa     Z1 209 

              204 

 

Daimy Tijdeman  Floor     M1 168 

              179 

 

Mandy v/d Weijde  Erfprins Fedde   L1 180 1e 

              187 

 

Elisa Bethlehem  Casciana    L1 167 

              178 

 

Suzanne Berbee  Goya     B 182 

            179 

 

Maaike Verplancke  Nabodi    L1 181 

             180 

 

Bo Gouwenberg  Diesel     B 189 1e 

            180 1e 

 

Marije de Wit  Flower van Versace   B 181 

            175 

 

Cleo Snippe   Princess Perfekt   B 173 

            173 

 

Nanette de Wit  Fontaine    B 178 

            176 
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Van de kantine 
Schoonmaakrooster 

 

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, sigarettepeuken, etc.  

         in de vuilnisbak  doen !!! 
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