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Blz. 1

Inhoudsopgave en woordje redactie.

Blz. 2-3

Bestuur, functies en aanspreekpunten.

Blz. 4 –5

Agenda, van de redactie, lestijden.

Blz. 6 –7

Van het bestuur, jaarvergadering.

Blz. 8- 11

Combinatie v/d maand, fotopagina, combinatie v/d maand.

Blz. 12-14

Flyer onderlingespringcompetitie, Melissa stelt haar zelf en haar paard Roos voor,

Blz. 15- 17
Blz. 18-19
Blz. 20

Onze jarige in april.
Cleo verteld, spring concours in Urk, Tulp & kust wie wil helpen en mee doen. Ook onder het
zadel.
Bixie pagina, wedstrijduitslagen.
Kantinedienst voor 18 jaar en ouder ( s ), schoonmaak rooster.

Woordje vooraf
Echt lekker is het nog niet buiten al lijkt het soms wel mooi vanachter glas, maar ja het is ook nog
maar maart. Er komen mooie evenementen aan de onderlinge springcompetitie heeft nu 1 wedstrijd
achter de rug en er volgen er nog 3 ik ben benieuwd wie er kampioen gaan worden. In Urk word een
springconcours georganiseerd de flyer staat in het clubblad voor wie er heen wil en de opvolger van de
Tulpen duin men rally Tulp & kust ook voor onder het zadel zoekt nog mensen die willen helpen, ook
fijn dat we weer een nieuw lid mogen verwelkomen Melissa stelt zich en haar paard aan ons voor.
Wij 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:
Jennifer Borst
Voorzitter
Tel: 06-12743837
jennifer@duinruiters.com

Elisa Bethlehem
Secretaris
Tel: 06- 23391218
elisa@duinruiters.com

Kathleen Snippe
Indelen lessen
Tel: 06-18859491
kathleen@duinruiters.com

Marleen Houtkooper
Penningmeester
Tel: 06-10260082
houtkooperspel@quicknet.nl

Patrick Noorlander
Algemeen bestuurslid
Tel: 06-21891983
pnoorlander82@hotmail.com

Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:
Jan Aarjensz Prinsstraat 48
1785 BC Den Helder

Aanspreekpunten:
Financiële vragen
Secretariaat
Wedstrijd secretariaat,
federatie e.d.
Onderlinge Wedstrijden
Paarden onder het zadel,
PR & Lessen
Redactie clubblad
Kantine, kantinehulpen
& schoonmaak
Clubgebouw & Oud papier
Website
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Marleen Houtkooper 0223- 623366 houtkooperspel@quicknet.nl
Elisa Bethlehem
06- 23391218 elisa@duinruiters.com
Jennifer Borst
Chantal Tijdeman

06- 12743837 jennifer@duinruiters.com
0223- 643258 ed1764@hotmail.com

Kathleen Snippe
Marleen de Graaf

06- 18859491
0223 -641495

kathleen@duinruiters.com
marleen@degraaf1787.nl

Ineke Borst
Gerard Borst

0223-669804
0223- 669804

gerardborst38@planet.nl
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“De Duinruiter”
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters”
te Den Helder

redactie@duinruiters.com

Redactie Clubblad:
Marleen de Graaf
Beda Steman
Naomi Gouwenberg
Elly Verplancke
Petra de Wit

0223 – 641495
06 – 43271348
06 - 10939915

Instructie:
Cheryl Leijenaar
Richard van Mourik
Liane Wijngaard

06 - 15862011
0223 – 610733 / 06 – 83638823
06 – 55571254

EreLeden:
Ineke Borst
Annie Westmaas
Mw. Annie Zon-Smit
Jack Leijten
Wim Spaans
Kees Kroon sr.
Kees Huiberts
Mw Bets Scholte

05-1995
11 -2004
05-2005
05-2005
05-2005
05-2005
05-2005
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.
MAART
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

22
22
22
29
29
29

APRIL
Zat
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Vr/Zat/Zon
Zon

11 April
12 April
12 April
12 April
12 April
12 April
24/25/26 April
29 April

Fed. Dressuur Po/Pa
Fed. Dressuur Po/Pa
Fed. Dressuur Po/Pa
Fed. Dressuur Po/Pa
Fed. Dressuur Po/Pa
Fed. Dressuur Po/Pa
Texelweekend
Fed. Dressuur Po/Pa

THUIS
Vrijdag
Maandag
Zondag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Zat/Zon
Vrijdag
Zondag
Zondag
Vrijdag

20 Maart
6 April
19 April
26 April
8 Mei
31 Mei
6/7 Juni
19 Juni
5 Juli
30 Augustus
11 September

Jaarvergadering aanvang 20.00 uur
1e Onderlinge Wedstrijd
Tulp & Kust (alternatief voor TulpenDuinMenRally)
Onderlinge Spring Competitie
Federatie Wedstrijd
2e Onderlinge Wedstrijd
Federatie wedstrijd, (7 juni mogelijkheid tot springen)
Federatie Wedstrijd
3e Onderlinge Wedstrijd (open)
Federatie Wedstrijd
Federatie Wedstrijd

Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
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Fed.
Fed.
Fed.
Fed.
Fed.
Fed.

Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur
Dressuur

Po/Pa
Paarden
Po/Pa
Po/Pa
Po/Pa
Paarden
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St. Maarten
Anna Paulowna
Oudkarspel
Heerhugowaard
Callantsoog
Oudkarspel

Anna Paulowna
Schoorl
Heerhugowaard
Anna Paulowna
Oudkarspel
Schagerbrug
Den Burg
St.Maarten

Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen
vragen een stukje te schrijven:
combinatie van de maand

: Anouska Vuur
Elisa Bethlehem

Sluitingsdatum kopij : 19 April
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 : woensdag 29 April, nieten clubblad, aanvang 19.00 uur.
En … Vrijwilligers zijn altijd welkom !!!!
Je clubblad kun je af komen halen in de kantine.

Dinsdag
:19.00 – 21.15 uur pony/paard
Woensdag :19.00 – 19.45 uur pony/ paard
Donderdag :19.00 – 21.15 uur springles
Zaterdag :9.30-11.00 uur pony/ paard
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Van het bestuur
De korte maand februari is voorbij gevlogen, nog even en het buitenseizoen gaat al weer
beginnen.
Onze MZ instructie, Ilona, heeft al eerder voor zonnigere oorden gekozen en is lekker een
paar maanden naar Mexico. We zijn nog even druk opzoek naar een goede invulling, maar
hopen deze spoedig gevonden te hebben.
Er staan de komende weken een paar belangrijke activiteiten op de planning. Zo hebben we
vrijdag 20 maart de jaarvergadering op de planning staan. De vergadering begint om 20.00
uur en wij hopen dat iedereen de moeite wil nemen om even te komen. De jaarvergadering is
een moment waarin we samen terug kijken op het afgelopen jaar, punten kunnen bespreken die
goed gegaan zijn en ook punten die wellicht beter kunnen. Tevens kijken we vooruit naar wat
het komende jaar ons zal brengen. Tijdens de pauze zal er een loterij zijn om de clubkas wat
te spekken. Heb je nog een leuk prijsje liggen, schroom dan niet om deze mee te nemen.
Om de clubkas te spekken willen we ook dit jaar weer een narcisverkoop doen. De trays
kunnen vrijdagavond tijdens de jaarvergadering of zaterdagochtend na de jaarvergadering
opgehaald worden in de kantine. Heb je interesse om narcissen te verkopen of zelf af te
nemen laat dit dan even weten (jennifersjackson@hotmail.com).
Op zondag 19 april zijn we nog steeds van plan om een leuke route door de omgeving van Den
Helder te organiseren tijdens het evenement Tulp & Kust. Helaas hebben er nog geen mensen
zich aangemeld om te assisteren bij de organisatie. Zonder hulp wordt het voor het bestuur
een grote uitdaging om een dergelijk evenement op te zetten. Kun je helpen kom dan in de
lucht! (jennifersjackson@hotmail.com).
Op zondag 26 april vindt weer de jaarlijkse onderlinge springcompetitie plaats. Opgeven kan
in de gele map of bij Marleen Houtkooper. Voor allen die zich opgeven, houdt er ook rekening
mee dat je zaterdag even je steentje bijdraagt bij de opbouw van het parcours. We willen dit
om 11.00 uur doen.
Vrijdag 8 mei is al weer de eerste avondwedstrijd. Opgeven kan middels het sturen van een
mail met je combinatienummer en klasse naar jennifersjackson@hotmail.com
Genoeg activiteiten om er weer volop tegen aan te gaan! Wij wensen alle leden veel
ruiterplezier in de komende weken.

Het bestuur
LR & PC De Duinruiters
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Hallo allemaal!
Ik zag dat wij combinatie van de maand zijn, dus ik zal even een stukjes schrijven

.

Ik rijd zelf al een aantal jaar bij de duinruiters, en ben begonnen op mijn pony Ramira die nog
altijd bij ons thuis staat. 4 jaar geleden ben ik overgestapt naar de paarden, en reed ik op
Signor. We reden ook federatie wedstrijdjes en haalde wat puntjes. Toen wilde ik graag een
keer op ander terrein starten in Heerhugowaard. Daar is hij op wedstrijd heel onverwachts
overleden..
Ik wilde absoluut verder met de paardensport, Maar geen vervanging voor Signor! Ik wilde
een heel ander paard qua alles. Toen kwam floor op ons pad, een 3 jarige KWPN merrie nog zo
groen als gras! Ik vond het zelf heel moeilijk omdat ik geen ander paard, maar Signor wilde..
Maar ik moest ook verder! Floor kon nog niks dus het was wel een uitdaging, wat ik ook heel
graag zelf wilde doen.
We gingen al vrij snel naar les want ze was al zo braaf. Met goede hulp van Liane ging het
onwijs goed met trainen, waardoor ik ook al mee wilde doen aan de 1e onderlinge wedstrijd
vorig jaar. Daar werden we 2 keer 1e! Omdat het trainen zo goed ging, wilde ik ook graag
federatie rijden. Zo konden we al veel ervaring opdoen, en komt ze op verschillend terrein.
Het federatie rijden valt nog niet mee, want wij moeten nog onwijs veel leren samen! Maar
het gaat steeds beter dus we blijven doortrainen, de puntjes komen vanzelf . We hebben nu
alweer onwijs veel zin in de volgende wedstrijdjes!
Ik ben onwijs trots op Floor hoe ze het
allemaal doet, en hoop dat we nog heel ver gaan
komen samen, en natuurlijk dat ik nog heel lang
plezier heb van Floor!
Groetjes Daimy & Floor.
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Paarden combinatie van de maand

Daimy Tijdeman met Floor
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Pony combinatie van de maand

Cleo Snippe met Princess Perfekt
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Combinatie v/d maand
Aan het woord : Cleo Snippe

Naam pony? : Princess Perfekt
Hoe lang heb je haar al ? : vanaf november 2013
Waar heb je je pony gevonden ? : In Coevorden via marktplaats
Geboorte datum pony? : 10-03-1999
Welke klasse rijd je ? : B, ik ben dit jaar begonnen met federatiewedstrijden en heb
inmiddels 4 winstpunten
Wat vind je leuk om te doen met je pony? : Eigenlijk alles, maar het leukst vind ik
springen en buiten op het strand en door de duinen rijden.
Bijzondere eigenschap pony? : PePe is een hele vrolijke pony en zal nooit chagrijnig
kijken, ze doet altijd haar uiterste best in alles wat ze doet.
Ras van je pony? : New Forest Pony
Hoe groot is je pony? : 1.47,5
Wat eet zij het liefst ? : kleine bixjes die we als beloning gebruiken
Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja, wie ? : Echte voorbeelden in de
paardensport ken ik nog niet maar momenteel krijg ik springles van Marcel Beukers en
hem vind ik erg goed rijden.
Hoelang rij je zelf al ? : vanaf dat ik 2 was zat ik al op Jetset mijn eerste pony en
vanaf dat ik 6 was ben ik bij de Duinruiters gaan rijden met hem
Zelf nog iets leuks toevoegen ? : Dit jaar ga ik crossen in het Dijkgatbos en op Texel
dat lijkt me echt het aller-leukst qua wedstrijden om te doen.
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georganiseerd door Callinghe. Duinruiters, Oude Veer en de Wironruiters

De onderlinge springwedstrijden worden gehouden op onderstaande data:
22 februari
22 maart
26 april:
10 mei:

Oude Veer (indoor)
Wironruiters (indoor)
Duinruiters (outdoor)
Callinghe (outdoor)

- sluiting 12 februari
- sluiting 12 maart
- sluiting 16 april
- sluiting 1 mei

Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle leden van bovenstaande verenigingen
Voor wedstrijdruiters én voor NIET-wedstrijdruiters.
De startlijsten worden gepubliceerd via de eigen website van de verenigingen.
Rubrieken die meetellen voor de competitie
pony's oefen laag
- (20 cm onder werkelijke hoogte)
pony's oefen hoog
- (10 cm onder werkelijke hoogte)
pony’s B/L/M/Z
paarden oefen laag - (20 cm onder…..)
paarden oefen hoog - (10 cm onder ….)
paarden B/L/M/Z
's Morgens bestaat er de mogelijkheid om o.l.v. instructie het parcours te verkennen, te oefenen,
te leren en te proberen. Deze oefenochtend is niet verplicht, wel aan te raden.
's Middags wordt er een officieel parcours gereden dat meetelt voor de competitie.
Inschrijfgeld: per deelnemer € 10,Competitie: wie aan drie van de vier springwedstrijden mee doet, dingt mee naar de
kampioensprijzen. Natuurlijk tellen de beste 3 prestaties.
Alle deelnemende paarden en pony’s dienen ingeënt te zijn tegen influenza en tetanus.
Aantonen d.m.v. paspoort bij secretariaat.
Alle deelnemers dienen een veiligheidscap te dragen! Indien je beschikking hebt over een
bodyprotector, is het verstandig deze ook te dragen.

GEEF JE OP!
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GEEF JE OP!

Even voorstellen..
Hallo, wij zijn Melissa en Roos. Roos is een hele aparte kruising, haar moeder is 100% Fjord en
haar vader is een kruising Fries x Ijslander. Ik heb Roos al vanaf dat ze 10 maanden oud was
en ze word dit jaar op 27
juni 4 jaar oud. We hebben in
die tijd al heel veel
meegemaakt en we hopen dat
daar nog vele jaren bij
komen. In juni 2014 heb ik

haar zelf beleerd, eerst met wat hulp aan de longe, maar dit
pakte ze zo snel en braaf op dat we na 2 keer gewoon al los
konden stappen en
draven. In augustus 2014
zijn we samen 2 maanden
op stage geweest bij een
paardenbedrijf in
Midden Beemster (ik doe
namelijk de opleiding
Paardenhouderij op het
Clusius College in Alkmaar) en daar zijn we echt begonnen
met intensief rijden, dit ging ook super goed. Roos vind
alles eigenlijk wel best of het nou dressuur, springen of een ritje naar buiten is. Deze zomer
wil ik Roos ook voor de kar beleren, het tuig heeft ze al op gehad en hier
maakte ze ook niks van. Ze vind het ook erg
leuk om kunstjes te leren, ze kan bijvoorbeeld
haar linker en rechter been optillen en ze kan
op voorwerpen staan zoals bijvoorbeeld een
boomstam. Het is gewoon een super brave pony
en ze is super lief voor andere mensen en
dieren. We zijn begonnen met lessen, omdat we
allebei graag nog heel veel willen en kunnen
leren. Het lijkt ons leuk om af en toe een
wedstrijd mee te rijden, dus jullie zien ons
vast wel een keer verschijnen!
Groetjes, Melissa Maaskant en Roos
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Onze jarige in april
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Maaike Verplancke
Elisa Bethlehem

Richard v Mourik
Mandy v/d Weide
Sanne Gouwenberg

Janneke Ruygrok
Alysia Boers
Lisanne Boers

29
30
31
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Hallo clubgenootjes hierbij een berichtje van mij en mijn lieve pony Princess Perfekt, ook wel PePe
genoemd. Vanaf dat we PePe hebben is er eigenlijk iedere keer iets geweest, vaak was ze kreupel en kon ik
daardoor niet rijden. De periodes dat het goed ging ben ik gewoon lekker naar les geweest en heb ik zelfs
met haar gesprongen en de crosstraining gedaan. Maar iedere keer na een goede periode werd ze weer
kreupel. Ze is vaak behandeld door een dierenarts en een Ostheopaat, wat dan weer even leek te helpen.
Toen ze begin dit jaar weer heel erg kreupel
werd hebben we haar naar de kliniek
gebracht en hebben we haar op de foto laten
zetten. Haar benen en haar rug zagen er
prachtig uit, alleen bleek dat ze hele dunne
zolen heeft. Vlak onder de zool zit het
hoefbeen waardoor ze snel pijn had aan haar
voeten en dit dus haar hele lijf strak maakte.
PePe staat nu op een ijzer met daartussen
een leren demping en dat doet haar heel erg
goed!
We zijn dit jaar al een paar keer op wedstrijd
geweest, heerlijk dat het weer kan! Tijdens de
eerste dressuurwedstrijd bij Manege Noot
haalden we onze eerste winstpunten. Ook de
tweede en derde dressuurwedstrijd haalden
we een winstpunt waardoor we nu al 4
winstpunten hebben in de B!
Vandaag was de eerste dag van de onderlinge
springcompetitie, deze werd gehouden in
Anna Paulowna bij het Oude Veer. We zijn
tweede geworden met een foutloos 60 cm parcours en een foutloze barrage waarin we wat hard gingen…..
Aandachtspuntje voor de volgende keer.
Zoals jullie lezen hebben PePe en ik ontzettend veel plezier met elkaar. We rijden dressuur, hebben
springles bij Manege Bruin en Marcel Beukers, gaan lekker naar het strand om te crossen en ook de voltige
oefeningen doen we regelmatig. Heerlijk met een halstertje en een Bare Back Pad. PePe is een hele
veelzijdige pony waar ik heel veel plezier mee beleef. Dit seizoen gaan we voor de cross in het Dijkgatbos
en op Texel. We hopen dat jullie daar ook aan mee doen, gezellig met zijn allen!
Groetjes Cleo Snippe met PePe
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BIXIE PAGINA

zo
29-32015
zo
31-52015
za
4-7-2015
5-7-2015
zo
19-72015

Bixie wedstrijd Barsingerhorn
Pony

BARSINGERHORN

Dressuur
Springen

WEDSTRIJD PC. KLEPPERTJES
TE DEN BURG
Pony
WEDSTRIJD LR.
KENNEMERRUITERS TE
BERGEN NH
Pony & Paard
WEDSTRIJD PC. DE
SCHILDKNAPEN TE SCHOORL
Pony

DEN BURG

Dressuur
Springen

SCHOORL

Dressuur
Springen
Team
dress
Dressuur
Springen

LR & PC De Duinruiters
maart, 2015 jaargang 40 nr: 2

SCHOORL

- 28 -

Wedstrijduitslagen
Middenmeer, zaterdag 7 februari
Charlotte Borst

Vival

cat D M1

165/175

Sanne Gouwenberg

Diesel

cat D Z2

61.13%

cat D B

172
187 3e

cat D B

189 1e
176

cat D M1

181 1e
181 1e

Oudkarspel, zondag 8 februari
Cleo Snippe

Princess Perfect

Anna Paulowna, zaterdag 14 februari
Cleo Snippe

Princess Perfect

St. Maarten, zondag 22 februari
Charlotte Borst
Vival

Ons bereikte het nieuws dat is overleden oud paardenlid Hildegard Blokker 59 jaar
Ze was lid op paard Lasco, ze had 2 zonen, Joost is ponylid geweest.
Ze werkte tot zomer 2014 op de manege van Noorderhaven.
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Schoonmaakrooster
Woensdag
Woensdag

25 maart
15 april

Woensdag
Woensdag

29 april
20 mei

Van de Kantine
Lotte Borst(06-51110725), Annemarie Boon(06-13793938)
Laura Rademaker(0223-660045),Mandy+Kaylee vd Weide
(06-38227496)
Fleur Werkhoven(0223-615580), Leonie de Kraker(06-22426244)
fam.v.Mourik/Asselman(0223-610733), Lisa Poeste(30120199)

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. Geef daarom aan de eerste van je groepje door wanneer je
kunt. Mocht deze tijd jullie niet uitkomen, dan kun je ook op een ander dagdeel met elkaar
afspreken of een deel van de werkzaamheden doen, schrift ligt op aanrecht.
Sleutels ophalen bij fam.Borst, fam.v.Mourik of een bestuurslid, van te voren even bellen.
Verzuim: de boete is 20 euro en een extra dienst.
Kantinedienst
Maandag 6 april 2e Paasdag Eerste OW: fam.Borst
Zondag 26 april Spring Competitie: ouders/partner van de deelnemers
Er is geen kantinedienst tijdens de lessen, men mag zelf een consumptie verzorgen en de
onkosten in het potje doen !!!
Wij kunnen deze inkomsten niet missen.
P.S.: Alle mest op parkeerterrein verwijderen, in bossages op DR.terrein deponeren.
Lege bekertjes, snoeppapiertjes, etc. in de vuilnisbak doen.
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