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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten. 

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

Combinatie van de maand Lisanne Smit, pensionstal of paard aan huis, deelname onderlinge spring 

competitie. 

Jarige Maart en April, wist je dat, zo zijn paarden, datum en agenda algemene leden vergadering. 

Notulen algemene leden vergadering 2016, paardentaart, bixie. 

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

      
       

 

Woordje vooraf 
Het eerste clubblad van 2017 en wel een digitale, voor ons als redactie ook even wennen, het is 

namelijk ons eerste clubblad zonder Marleen en Beda. En mijn eerste clubblad als 

eindredacteur, het werd zelfs nachtwerk. Knippen, plakken, downloaden, Maar ik weet nu goed 

hoe Words werkt. Best even spannend vondt ik het, want het moet weer in elkaar gezet 

worden. Maar het is gelukt en we hebben weer een mooi gevuld blad voor jullie.  

In de eerste editie van dit jaar een stukje van het bestuur met datums van wedstrijden die je 

gelijk vast kan leggen in je agenda en informatie over de onderlinge spring competitie. 

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                        Naomi Gouwenberg   06-10939915     redactie@duinruiters.com 

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 

 
  

Naomi Gouwenberg  

Elly Verplancke 

Agnes Pille 

   

 

 

Instructie: 

 
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 

FEBRUARI 

Zondag 19 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef                  

Zondag 19 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl                            

Zondag 19 Februari  Fed. Dressuur Paard  Oudkarspel                   

Zaterdag 25 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn                     

Zondag 26 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn                   

Zondag 26 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog                     

Zondag 26 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

MAART 

Zondag 5 Maart  Fed. Dressuur Paard  Benningbroek                    

Zondag 5 Maart  Fed. Dressuur Paard  Anna Paulowna               

Woensdag 8 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten                  

Zaterdag 11 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn                    

Zondag 12 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn                    

Zondag 12 Maart  Fed. Dressuur Pony  Anna Paulowna                    

Zondag 12 Maart  Fed Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef                  

Zondag 12 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl                              

Zondag 12 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel                      

Woensdag 15 Maart  Fed. Dressuur Paard  Sint Maarten                  

Zaterdag 18 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer                       

Zondag 19 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer                       

Zondag 19 Maart  Fed. Dressuur Pony  Oudkarspel                        

Zondag 19 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek                   

Zaterdag 25 Maart   Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek                    

Zondag 26 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek                     

Zondag 26 Maart  Fed. Dressuur Pony  Barsingerhorn 

APRIL 

Zaterdag     1 April  Fed. Dressuur Paard  Anna Paulowna                     

Zondag 2 April   Fed. Dressuur Paard  Anna Paulowna                    

Zondag 2 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis                         

Zaterdag 8 April   Fed. Dressuur Paard  Barsingerhorn                    

Zondag 9 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog                         

Zondag 9 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 
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Zondag 9 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel                    

Woensdag  12 April  fed. Dressuur Paard  Sint Maarten                   

Zaterdag 15 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek                      

Zondag 16 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek                      

Zondag 16 April  Fed. Dressuur Pony  Middenmeer                    

Maandag 17 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Huisduinen                      

Zaterdag 22 April  Fed. Dressuur Paard  Barsingerhorn                     

Zondag 23 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef                  

Zondag 23 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten                      

Zondag 23 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland                            

Vrijdag 28 April  Fed. Dressuur Paard  Den Burg (texelweekend)     

Zaterdag 29 April  Fed. Dressur Paard  Den Burg (texelweekend) 

THUIS 

Vrijdag 31 Maart  Ledenvergadering             

Zondag       30 April  1e onderlinge wedstrijd                              

Vrijdag 5 Mei    Avond Federatie Dressuur Wedstrijd     

Zaterdag 20 Mei  Federatie Dressuur Wedstrijd en BIXIE                 

Zaterdag 3 Juni   Duinruitersbokaal                                      

Zondag 4 Juni   Duinruitersbokaal                                        

Vrijdag 30 Juni  Avond Federatie Dressuur Wedstrijd         

Zondag       9 Juli   2e onderlinge wedstrijd en Spring competitie                              

Zondag 23 Juli  Federatie Dressuur Wedstrijd en BIXIE                  

Zondag 3 September   Federatie Dressuur Wedstrijd en BIXIE            

Zondag  10 September 3e onderlinge wedstrijd en KUR             

Zaterdag 16 September JPF                                             

Zaterdag 23 September Crosstraining, Slaapnacht, BBQ en Clubkampioen uitreiking 
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Vanuit de redactie willen wij de volgende mensen                   

vragen een stukje te schrijven:   

We gaan over op een modernere versie. Maak 4 selfies van jou en je paard-pony. 4 

leuke gekke lieve ….selfies!!! 

We beginnen met      Maaike verplancke en Rowi Pille 

Maak leuke selfies en schrijf er iets bij. Een blog of vlog mag natuurlijk ook. Maak er 

iets leuks van, succe!!                                                                            

Sluitingsdatum kopij : 16 april  

Spontaan ingestuurde verslagen zijn natuurlijk ook zeer welkom, hoe meer stukjes, hoe 

leuker het is om te lezen. 

Je kunt je verslag inleveren bij : 

redactie@duinruiters.com laat eerst even de spelling en grammatica controle over je 

stuk gaan. Het handigst is een wordbestand we hebben de tekst in Comic Sans MS 

staan letter grote 11 en de marges staan op 2, het scheelt bij ons weer tijd als je daar 

rekening mee houdt.  

Foto’s en illustraties vinden wij erg leuk.  

 

Dinsdag :19.00 – 21.15 uur pony/paard dressuur 

Donderdag :19.00 – 21.15 uur springles  pony /paard * 

Zaterdag   :10.00-12.15 uur pony dressuur pony ** 

*   alleen in zomermaanden 

** alleen in wintermaanden 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
mailto:redactie@duinruiters.com
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Van het bestuur 

We zijn inmiddels al weer een paar weken gestart in het nieuwe jaar. Inmiddels hebben we de 

diverse weertypen, sneeuw, vorst, regen en zon al weer voorbij zien komen. De sneeuw en 

vorst maken het wat lastiger om onze hobby uit te oefenen, maar geeft wel mooie plaatjes en 

even de gelegenheid voor wat andere zaken zoals een terugblik op het afgelopen jaar. 

 

Zo hadden we de tweede editie van De Duinruiter Bokaal. Ook dit jaar hadden we wederom 

prachtig weer, waren er diverse successen hebben we vele complimenten in ontvangst mogen 

nemen. Een mooie opsteker voor het organisatieteam, de vrijwilligers en alle deelnemers die 

bijgedragen hebben aan dit zeer leuke weekend. 

 

Daarnaast hadden we de diverse clinics zoals de clinic van Ronald Havik. Deze was zo 

succesvol dat we zelfs een tweede editie georganiseerd hebben. Bij beide edities was het ook 

voor niet leden mogelijk om in te schrijven. Hier is door enkele niet leden gebruik van 

gemaakt. We proberen mede op deze manier onze vereniging te promoten en nieuwe leden aan 

te werven.   

 

Eind september vond voor de derde keer de cross in combinatie met het uitreiken van de 

clubkampioenen en de slaapnacht plaats. De uitreiking van de kampioenen werd die zaterdag 

gedaan tijdens de jaarlijkse barbecue en was wederom een gezellig moment.  

Diverse leden hadden heerlijke salades meegenomen, nogmaals dank daarvoor. 

 

Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar en is de maand februari al weer bijna ten einde. Wij 

hopen dat iedereen kan terugkijken op een goede start van het nieuwe jaar. We zagen al weer 

wat mooie hippische successen voorbijkomen. 

 

Naast hippische successen heeft iedereen inmiddels ook de Voor het nieuwe jaar hebben we 

als bestuur nodige veranderingen bij de redactie voorbij zien komen. Sinds kort is het 

clubblad digitaal. Steeds meer media zoals kranten en magazines worden online aangeboden. 

De redactie wilde graag van deze ontwikkelingen gebruik maken. Door het clubblad digitaal 

aan te bieden is het ook mogelijk het blad te delen met niet leden. De eerste niet leden 

hebben zich al aangemeld voor het digitale clubblad. Nu is het clubblad nog te downloaden via 

de website, maar binnenkort zal iedereen automatisch het clubblad in de mail krijgen.  

 

Door het clubblad digitaal te maken is het ook mogelijk om onze adverteerders beter onder 

de aandacht te brengen. Er zullen in het clubblad bij de advertenties linkjes verschijnen 

waarmee direct doorgeklikt kan worden naar de website van de betreffende adverteerder. 

Ook is het mogelijk om onze adverteerders op onze Facebook site onder de aandacht te 
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brengen. Hier hebben jullie al een aantal voorbeelden van voorbij zien komen. Wij willen alle 

lezers vragen deze uitingen zoveel mogelijk te liken en te delen. Onze adverteerders brengen 

door hun steun elk jaar een leuke financiële bijdrage in onze clubkas. 

 

Ook de samenstelling van de redactie is wat gewijzigd. Na 10 jaar trouwe dienst hebben 

Marleen de Graaf en Beda Steman afscheid genomen van de redactie. Het verdient echt een 

zeer groot dankjewel voor deze 10jarige, geheel belangeloze inzet. Beide dames hebben 

ervoor gezorgd dat er elke keer weer een mooi verzorgd clubblad voor ons klaar lag. Als nieuw 

redactie lid hebben we Agnes Pille, de moeder van Rowi, bereid gevonden om de redactie te 

versterken, welkom Agnes en bedankt alvast voor jouw inzet tot nu toe.  

 

Wanneer we kijken naar de planning voor dit jaar hebben we al weer een aantal activiteiten op 

de planning staan: 

• Vrijdag 31 maart Jaarvergadering 

• Zondag 30 april 1e Onderlinge Wedstrijd (mogelijk ook Onderlinge Spring Competitie) 

• Vrijdag 5 mei 1e Federatie Dressuur Wedstrijd 

• Zaterdag 20 mei 2e Federatie Dressuur Wedstrijd (inclusief Bixie) 

• Zaterdag 3 juni & Zondag 4 juni Duinruiter Bokaal 

• Vrijdag 30 juni 3e Federatie Dressuur Wedstrijd 

• Zondag 9 juli 2e Onderlinge Wedstrijd 

• Zondag 23 juli 4e Federatie Dressuur Wedstrijd (inclusief Bixie) 

• Zondag 3 september 5e Federatie Dressuur Wedstrijd (inclusief Bixie) 

• Zondag 10 september 3e Onderlinge Wedstrijd 

• Zaterdag 16 september Julianadorp Power Festival 

• Zaterdag 23 september clubkampioen uitreiking, barbecue, crosstraining en slaapnacht 

 

De eerste activiteit is de jaarvergadering op vrijdagavond 31 maart. Zet deze in je agenda en 

kom. Dit is het moment om mee te denken met het bestuur over alles wat er gebeurt en 

speelt binnen de vereniging. De jaarvergadering is ook het moment om ideeën van jouw kant te 

delen en samen te kijken of wij deze kunnen realiseren.  

 

Ook dit jaar zullen we weer mee doen aan de Onderlinge Spring Competitie. Deze Competitie 

organiseren we samen met onze zustervereniging ’t Oude Veer. Wiron. En Callinghe hebben 

aangegeven graag een jaartje over te slaan. 

 

De Onderlinge Spring Competitie is een mooie gelegenheid voor iedereen (leden van de 

betreffende verenigingen) die meer ervaring op gebied van springen wil op doen. In de 

ochtend zal onder begeleiding het parcours eerst geoefend worden. In de middag is er dan de 
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gelegenheid om het parcours 2x zelfstandig te springen. Opgeven kan in de gele map. Onze 

zustervereniging ’t Oude Veer zal de Competitie starten op zondag 23 april. Wij zijn nog even 

in afwachting van de data van Wiron. Op basis hiervan zal de Competitie bij ons op zondag 30 

april of zondag 9 juli plaatsvinden. 

 

Voor de 3e Onderlinge Wedstrijd die gepland staat op 10 september willen ook een verklede 

kür op muziek organiseren. Ruiters kunnen hier zowel individueel als in tweetallen of viertallen 

aan mee doen. Men mag zelf een proef samenstellen met bijbehorende muziek. Afgelopen jaar 

hebben we dit voor het eerst gedaan en dit was echt super leuk en daarom voor herhaling 

vatbaar in onze ogen. 

 

Er zullen dit jaar ook weer een aantal gastlessen georganiseerd worden. Hier zullen we jullie 

in de komende weken meer over vertellen. Uiteraard zijn suggesties vanuit jullie van harte 

welkom. 

 

Naast gastlessen hebben we natuurlijk ook onze reguliere lessen. Helaas heeft Cheryl 

aangegeven te willen stoppen. Door haar nieuwe baan en de diverse opleidingen die daarbij 

horen redt zij het niet meer om op vaste basis bij ons les te geven. We willen Cheryl 

ontzettend bedanken voor al haar inzet en enthousiasme als instructrice. We vinden het fijn 

dat we nog wel een beroep op je mogen doen in geval van nood. 

 

Door gebrek aan animo hebben we de M/Z les van Ilona Tuyn helaas even moeten stop zetten. 

Mochten er weer mensen interesse hebben neem dan contact op met Kathleen: 

kathleen@duinruiters.com. Ook Ilona willen we hartelijk danken voor haar inzet en 

enthousiasme. 

 

Het huidige instructie team bestaat momenteel uit Liane en Richard. De groepen zijn leuk 

gevuld, maar er is zeker nog plaats voor nieuwe leden. Mochten we op een gegeven moment 

zien dat er een instructie bij moet dan zullen we hier weer naar opzoek gaan. 

 

Vanaf medio/eind april zullen de springlessen weer gaan starten. Wil je hier aan mee doen, 

meld je dan aan bij Kathleen: kathleen@duinruiters.com 

 

Heb je andere vragen over de lessen of wil je even wat overleggen met betrekking tot de 

lessen, neem dan ook contact op met Kathleen. 

 

De afgelopen weken zijn we aan de slag geweest op het terrein. Zo is de onderste rand van de 

achterste bak weggehaald om vervangen te worden, zijn er planken voor de nieuwe onderste 

rand in de verf gezet, is de hoefslag van de grote bak naar binnen geharkt, zijn de 4 meter 

mailto:kathleen@duinruiters.com
mailto:kathleen@duinruiters.com
mailto:kathleen@duinruiters.com
mailto:kathleen@duinruiters.com
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springbalken ingekort naar 3 meter, zijn spullen die we niet meer gebruiken afgevoerd of in 

de afvalcontainer beland. In de komende periode willen we de nieuwe onderrand gaan plaatsen, 

de korte kant van de achterste bak tegen Zeemacht aan dicht gaan maken, de grote bak gaan 

schilderen, de onderkant van de grote bak dichtmaken om zo de snippers meer binnen te 

houden, de springmuur gaan schilderen en de springbalken na lopen en indien nodig ook van een 

nieuw verfje voorzien. Behoorlijk wat zaken die moeten gebeuren, maar waar we allemaal 

profijt van zullen hebben. We hopen dan ook dat iedereen een keertje een paar uurtjes vrij 

wil maken om te helpen. Het valt ons op dat het vaak toch dezelfde mensen zijn die komen 

terwijl toch iedereen graag gebruik maakt van alle faciliteiten. De vereniging kan alleen maar 

voortbestaan als we er samen wat van maken. Naast dat we samen meer aan kunnen pakken is 

het ook gewoon gezellig. 

 

Namens het bestuur streven we dit jaar dan ook weer naar een gezellig jaar met mooie 

hippische successen, maar ook momenten dat we er samen de schouders onder zetten om nog 

vele jaren vooruit te kunnen. 

 

Het bestuur 
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Combinatie v/d maand  

 
Aan het woord : Lisanne Smit   

 

• Naam pony/paard ? : T-Banjo Roepnaam : Banjo (bannie) of varkentje.   

 

• Hoe lang heb je hem/haar al ? : Ik heb banjo nu bijna een jaar    

 

• Geboorte datum pony/paard ? : Banjo zijn exacte geboortedatum weet ik niet,hij is van 

1998. 

 • Welke klasse rijd je ? : Wij rijden in de B.   

 

• Wat vind je leuk om te doen met je pony/paard ? : Banjo is gek op eten.   

 

• Bijzondere eigenschap pony/paard ? :Hij trekt graag gekke bekken, en rolt het liefst in de 

modder                         

 

• Ras van je pony/paard ? : Banjo is een fjord.                

                                                      

 • Hoe groot is je pony/paard ? : Hij is ongeveer 1.42.   

 

• Wat eet hij/zij het liefst ? : Senioren musli met een appel, daar tilt hij zijn hoefjes graag 

voor op.                                                                                                                                      

 • Heb je een voorbeeld in de paardensport en zo ja, wie ? : Ik heb niet echt een voorbeeld .   

 • Hoelang rij je zelf al ? : Ik rij nu ongeveer 8 jaar. 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Pensionstal of paarden aan huis? 

 

De paarden aan huis is de droom van veel paardenliefhebbers. De deur uitlopen en 

meteen bij je paard zijn; rijden in je achtertuin; vanuit je keukenraam de paarden in de 

wei zien grazen... 

Maar ook dagelijks meerdere keren per dag voeren, stallen uitmesten, afrastering repareren, 

hooi, stro en brok regelen, mestafvoer regelen, op tijd je bed uit om te voeren, oppas regelen 

tijdens de vakantie, op tijd thuis zijn om te voeren of paarden binnen te zetten.Wanneer je 

paarden in volpension staan, hoef je in feite alleen maar heen voor de nodige poetsbeurt en 

om te rijden. De stal wordt uitgemest, de paarden worden in de wei gezet, er wordt gevoerd, 

het onderhoud aan bak, weide en stal wordt gedaan en voer en stalbedekking wordt geregeld.  

Daar tegenover staan de veelal hogere kosten en de daar geldende regels. Je hebt te maken 

met andere pensionklanten die het, in het positiefste geval, erg gezellig maken. Maar als het 

niet klikt met andere pensionklanten, als ze er een heel andere manier van denken en doen op 

na houden dan jij, kan het leiden tot een vervelende sfeer. 

Een veel te harde of veel te losse bak. Hindernismateriaal dat blijft staan is vervelend voor 

de dressuurruiter, hindernismateriaal dat er telkens weer uit moet is vervelend voor de 

springruiter. En wanneer je net wilt gaan rijden, blijkt de bak afgeladen vol te zijn met 

andere stalgenoten. 

Zoals een bekende voetballer al zei: elk voordeel heeft zijn nadeel. Ik heb de paarden lekker 

thuis en ben daar dik tevreden over. Ja, ik erger mij ook wel eens aan de harde bak als het 

https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Pensionstal_of_paarden_aan_huis.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Pensionstal_of_paarden_aan_huis.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Pensionstal_of_paarden_aan_huis.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Pensionstal_of_paarden_aan_huis.jpg
https://www.startlijsten.nl/storage/pages/Pensionstal_of_paarden_aan_huis.jpg
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vriest of als we een zwembad hebben doordat het geregend heeft, maar dat zijn kleine 

dingen, tis hard werken soms, maar je krijgt er veel voor terug!!! 

Deelname onderlinge springwedstrijd 

 

Ook dit jaar is deelname uitsluitend mogelijk wanneer door de combinatie meegedaan is aan 

de onderlinge springcompetitie (1x), de springles van Liane (minimaal 3 lessen, lessen kunnen 

ook los gevolgd worden á € 7,50 per les)* of wanneer men geklasseerd is bij de KNHS voor 

het springen (B + 1) of wanneer men voorgaand jaar reeds meegedaan heeft aan de onderlinge 

springwedstrijd. 

  

Deze regel hebben we 4 jaar terug als bevordering van de veiligheid en het welzijn 

van viervoeter en ruiter ingesteld. Een wedstrijd is niet bedoeld om te oefenen wanneer je 

vooraf nog geen of weinig springervaring opgedaan hebt. Bij een wedstrijd is sprake van 

(gezonde) spanning en druk om te presteren. Bij de onderlinge springcompetitie kun je in de 

ochtend op een veel ontspannen manier deze ervaring op doen evenals in de springles van 

Liane. 

 

* Het los volgen van 3 springlessen is ook mogelijk. Deze lessen dien in overleg ingepland te 

worden. Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op met Kathleen Snippe. Deze lessen 

kunnen alleen afgenomen worden wanneer je reeds een lidmaatschap bij de vereniging hebt. 

 

Prijsindeling onderlinge wedstrijden 

 

De volgende indelingen worden dit jaar gehanteerd voor de onderlinge wedstrijden (met 

uitzondering van de onderlinge springcompetitie waar een eigen indeling van toepassing is): 

 

• Oefen laag  

• Oefen hoog 

• Officiële hoogte – voor de klasse B zijn de hoogtes: 

o Categorie A: 50 cm 

o Categorie B: 60 cm 

o Categorie C: 70 cm 

o Categorie D: 80 cm 

o Categorie E: 90 cm 

o Paard: 100 cm 

 

Voor de categorie oefen laag en oefen hoog worden zowel de paarden als pony’s bij elkaar 

gevoegd.  

 

De indeling is op deze manier gemaakt om zo ook meer competitie te krijgen en niet teveel 

rubrieken te hebben met 1 tot 3 deelnemers zodat deze competitie maar heel beperkt is. 
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Wanneer je meerdere parcoursen springt zal beste parcours tellen voor de prijsuitreiking. 

Voor het clubkampioenschap telt alleen de resultaten van de officiële hoogte mee. 

 

Inentingen 

Om deel te kunnen nemen aan de onderlinge wedstrijd is het belangrijk dat je inentingen in 

orde zijn. Je viervoeter dient altijd binnen het jaar ingeënt worden. Als dit niet gebeurd is 

dient je viervoeter weer voorzien te worden van een basisinenting.  

De KNHS stelt na een basisvaccinatie (2e vaccinatie na minimaal 21 dagen en maximaal 92 

dagen na 1e vaccinatie) een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza verplicht. Wil je meedoen aan 

wedstrijden, zorg dan dat je paard tijdig is gevaccineerd.  

 

Open stellen van de Onderlinge wedstrijden 

 

Ook dit jaar zijn alle onderlinge wedstrijden open gesteld. Op deze manier is er voor 

bestaande leden de gelegenheid om een gelegenheidscombinatie te vormen. Voor niet-leden is 

het een mooie gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging. 

 

Kosten zijn € 10 per rubriek (dus indien je bijvoorbeeld 2 proeven start, 2x). Je kunt er ook 

voor kiezen om een Onderlinge Wedstrijd lidmaatschap af te sluiten. Kosten hiervoor zijn € 

40 per jaar. 

 

Voor leden geldt dat zij kosteloos recht hebben op een volledige deelname met hun eigen 

viervoeter en/of gelegenheidsviervoeter. Indien zij extra rubrieken willen deelnemen met een 

gelegenheidscombinatie betalen zij per rubriek € 5. 
 

Opgave kan voor iedereen via de gele map en binnenkort ook via de website. 

 

Voor alle deelnemers geldt dat de inentingen op orde moeten zijn om deel te kunnen nemen en 

een veiligheidscap gedragen wordt. 

 

Federatie wedstrijden 

Heb je interesse om federatie wedstrijden te rijden kijk dan voor de mogelijkheden en 

kosten op www.knhs.nl  

Naast kosten voor de startpas betaal je op de wedstrijd nog een bedrag per onderdeel. Voor 

pony’s is dit gemiddeld € 7 per onderdeel. Voor paarden kan dit variëren van € 10 tot € 20. 

Deze kosten betaal je doorgaans op de wedstrijd dag zelf op het secretariaat. 

http://www.knhs.nl/
http://www.knhs.nl/
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Het aanmelden voor een startpas kan bij Jennifer Borst: jennifersjackson@hotmail.com 

Het opgeven voor wedstrijden kan via www.knhs.nl (wedstrijdkalender) of via 

www.startlijsten.nl Op beide sites kun je zien wanneer en waar er wedstrijden zijn en je 

direct opgeven. 

Tegenwoordig is het ook mogelijk om BB te starten hier is geen startpas voor nodig. Wel dien 

je een KNHS persoonslidmaatschap te hebben. Kosten hiervoor bedragen circa  

€ 20 (zie www.knhs.nl). 

Voor kinderen tot 14 jaar is het ook mogelijk een Bixie startpas aan te vragen, dit is gratis, 

echter dien je wel weer het persoonlijke lidmaatschap van de KNHS aan te vragen. Bixie 

wedstrijden zijn super leuk voor beginnende ruiters die wat ervaring op willen doen buiten het 

eigen verenigingsterrein. De proeven zijn eenvoudig en het is zelfs mogelijk om de viervoeter 

aan te lijnen en mee te lopen. Er is vaak de mogelijkheid om een dressuurproefje, 

springparcours te verrijden en mee te doen aan een spel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jennifersjackson@hotmail.com
http://www.knhs.nl/
http://www.startlijsten.nl/
http://www.knhs.nl/
mailto:jennifersjackson@hotmail.com
http://www.knhs.nl/
http://www.startlijsten.nl/
http://www.knhs.nl/
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Onze jarigen in maart 
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Wist je dat……. 

 

……….je met oud papier brengen de club steunt!!! 

……….men het o.a. in papieren voerzakken kan aanleveren 

……….je het dus niet in de blauwe bak behoort te doen!!! 

……….de OW’s  worden gehouden op 30-4, 9-7 en 10-9. 

……….de fed.wedstrijden op 5-5, 20-5, 3+4-6, 30-6, 23-7 en 3-9. 

……….bixie-wedstrijden op 20-5, 23-7 en 3-9. 

……….De eerste springcompetitie 23 april is bij PSVOV 

……….Wij de onderlinge spring competitie houden op 9 juli 

……….Pasen 2017 op 16 en 17 april valt 

……….de Springfair op 23 april word gehouden 

……….de zomervakantie 2017 van 22 juli tot 3 sept. is 

……….de trekkertrekwedstrijd JPF op zaterdag 16 sept. plaats vind!!! 

……….zaterdag 16 sept. dus belangrijk is voor onze verenigingskas 

……….álle leden deze datum in zijn agenda mag zetten!!! 

……….hulpen nodig zijn voor smorgens, smiddags én savonds 

……….hulpen nodig zijn voor koffie, fris, bier, broodjes en frituurverkoop 

……….het gehouden word op het terrein achter het Junior-college 

……….in de avond in de grote tent een gezellige band speelt  
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 

Alles over het typische gedrag en de bijzondere eigenschappen van paarden. 

Waarom houden sommige mensen van de geur van paardenmest??? 

Als je een fanatieke paardenliefhebber bent, is de kans groot dat je van de geur houdt, tot 

grote afkeer van je vrienden die niet zo gek zijn op paarden. 

Paardenliefhebbers houden van de geur van mest, net zoals autofanaten verrukt zijn van de 

geur van een nieuwe auto, omdat dit ons vervult met heerlijke herineringen aan dagen die we 

hebben doorgebracht in het gezelschap van paarden. 

Als je nog nooit paardenmest hebt geroken, moet je die toch ooit eens opsnuiven. 

Paardenmest bestaat uit verteerd plantenmateriaal en daardoor is er geen gelijkenis met 

uitwerpselen van katten of honden. In tegendeel, paardenmest heeft een zoete, rijke geur die 

ons leert dat er paarden, de meest glorieuze der dieren, in de buurt zijn. 

 

 

http://www.horses.nl/algemeen/green-deal-wil-paardenmest-duurzaam-verwerken/
http://www.horses.nl/algemeen/green-deal-wil-paardenmest-duurzaam-verwerken/
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Algemene Leden Vergadering 31 maart 2017 

 

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene 

Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 31 maart 2017. 

 

De vergadering begint om 20.00 uur en de kantine is open vanaf 19.30 uur. 

Ook de ouders van onze minderjarige leden worden verwacht aanwezig te zijn. 

 

Na de vergadering wordt er een verloting gehouden. 

Hiervoor wordt zoals gebruikelijk aan iedereen gevraagd een klein prijsje mee te nemen. 

 

Agenda: 

 

1. Opening en mededelingen. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2016. 

4. Jaarverslag over 2016 van de voorzitter. 

5. Wedstrijden 2017 

6. Onderlinge wedstrijden 

7. Financieel jaarverslag over 2016 van de penningmeester. 

8. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 

9. Verslag lessen 

10. Aftredend en niet herkiesbaar: Kathleen Snippe. Het bestuur is op zoek naar een 

nieuw bestuurslid 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

13. Loterij 
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Notulen Algemene Leden Vergadering 18 maart 2016 

 

Afbericht: Fam. Pille, Janneke Ruygrok. 

 

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

 

15. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Geen 

 

16. Notulen Algemene Leden Vergadering 2015. 
Geen op en/of aanmerkingen over de notulen van 2015. Mocht jullie nof iets te binnen schieten 
kunnen jullie dit natuurlijk altijd bij de rondvraag nog melden 
 

17. Jaarverslag over 2015 van de voorzitter. 
18. Afgelopen jaar hebben we net als elk jaar een drietal onderlinge wedstrijden georganiseerd. We 

hebben er voor gekozen om alle onderlinge wedstrijden open te stellen, dit gaan we volgend jaar 
weer doen. 

19. Ook waren er een aantal federatiewedstrijden georganiseerd. Dit jaar was er een nieuwe wedstrijd, 
de Duinruiter Bokaal. Patrick verteld dat het een succes was en dat er dit jaar weer een herhaling 
komt.  

20. Per 1 april worden er nieuwe proeven verreden. Lees deze goed door, want de oefeningen volgen 
elkaar veel sneller op. Ook is de klasse BB nieuw in de dressuurring, voor deze klasse hoef je geen 
startpas te hebben maar alleen lid te zijn van de KNHS. Dit is om de wedstrijdsport te stimuleren. 

21. Afgelopen jaar hebben we weer voor losse activiteiten gekozen in plaats van voor een complete 
lesweek. We hebben clinics gehad van Sander Marijnissen, het was nog best moeilijk om clinic vol te 
krijgen. Dit komt mogelijk door de prijs, maar soms is het even kijken wat wel goed ontvangen wordt 
en wat niet. Voor dit jaar zijn we ook al in overleg voor een aantal activiteiten, mogelijk een 
proefgerichte clinic met een mentaal element erin. We hopen dat de kosten hiervan wat lager komen 
te liggen. Helaas ging de springles van Marcel Beukers niet door, deze zullen dit jaar opnieuw worden 
georganiseerd. Ook willen we nog iets educatiefs erbij, een idee is om de anatomie van het paard 
door te nemen. Zo kan je bijvoorbeeld zien wat er nu precies beweegt in het paardenlichaam. Een 
andere optie is iets van een zadelpas of bit clinic, of een paardenfysiotherapeut laten komen. De 
cross- en slaapnacht gaat uiteraard ook in herhaling. 

22. JPF was afgelopen jaar een groot succes, we hebben voor de club ongeveer 4500 euro verdiend. We 
hopen dat we bij de volgende editie ook weer mee kunnen doen. 

23. Na de Duinruiter Bokaal was er wat geld over, dit geld gaan we gebruiken om een mooie Z-ring aan 
te schaffen. 

24. Afgelopen jaar hebben we weer een aantal clubbladen ontvangen. Marleen de Graaf geeft aan dat ze 
na 10 jaar uit de redactie stapt. Er is dus een vacature voor de redactie, mocht je dit leuk lijken meld 
je dan aan. Het clubblad komt eens in de 6/8 weken uit. Jennifer geeft aan dat het leuk is om stukjes 
van de leden te lezen, mocht je wat leuks meemaken met je pony/paard maak hier een leuk verslag 
van en stuur het naar de redactie.  

25. 11 juni is er weer de rabofietstocht, hier hebben we uiteraard ook weer aan paar fietsers nodig (4 
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fietsers), aanmelden kan bij het bestuur. 
26. Vorig jaar hebben we helaas het schilderwerk van de bak niet af kunnen maken, dit willen we dit 

voorjaar weer oppakken. Graag willen we het netjes hebben voor de Duinruiter Bokaal. Let dus op je 
mail! 

27. Kathleen heeft ook aangegeven haar taken na volgend jaar neer te willen leggen, hiervoor zoeken we 
dus ook iemand. Mocht je dit leuk lijken, meld je aan! 

28. Aan de instructie wordt een kleine attentie uitgedeeld als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar. 
29. Een van onze nieuwe leden, Rowi Pille (helaas niet aanwezig), heeft dit jaar mee mogen doen aan het 

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

5 Wedstrijden 2016:  

• De Duinruiter bokaal wordt na het grote succes van 2015 ook dit jaar weer georganiseerd. Deze zal 
plaatsvinden op 4/5 juni. 

• De eerste avondwedstrijd zal op vrijdag 6 mei zijn. 

• 22 mei zal er een extra wedstrijd plaatsvinden, op deze wedstrijd zullen we ook een Bixie wedstrijd 
uitschrijven. Mw. de Wit geeft aan dat 22 mei samen valt met de onderlinge springcompetitie bij 
Callinghe. Misschien wordt onze wedstrijd dan op zaterdag 21 mei gehouden, al werken er op 
zaterdag wel meer mensen. 

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

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

6.  Verslag  van de penningmeester over 2015: 

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

• We hebben er voor gekozen om de tarieven van het lidmaatschap dit jaar niet te verhogen. Er is voor 
gekozen om de contributie te gebruiken voor de lessen, hierdoor krijgen de lessende leden elk jaar 
46 lessen (springen 20). Hierdoor blijft er aan het einde van de streep niet zoveel over. Daarom is het 
belangrijk dat al onze andere activiteiten kostendekkend zijn. Het clubblad heeft het afgelopen jaar 
ook wat geld opgebracht (met name door de advertenties), de wedstrijden leveren uiteraard ook wat 
op. De onderlinge wedstrijden kosten echter geld, deze zitten namelijk bij het lidmaatschap in. 
Daarom hebben we er voor gekozen om de onderlinge wedstrijden open te stellen voor niet leden, 
hierdoor hopen we er toch nog wat aan te kunnen verdienen. 

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

• Bij de Vomar kan je een formulier invullen, als je hier boodschappen doet gaat er een deel van het 
bedrag naar de club. 

• Het oudpapier heeft het afgelopen jaar 140 euro opgebracht. 

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

• De narcissen actie heeft 340 euro opgebracht, de loterij na de ALV 60 euro en de grote clubloten 191 
euro. 

• Ook dit jaar moest er weer huur voor het terrein worden betaald, dit is een flink bedrag. Elektra en 
water komt op 2000 euro, verzekeringen kosten ook een hoop geld. De kantine kostte het afgelopen 
jaar rond de 8000 euro. Gelukkig levert de kantine ook een hoop geld op tijdens de evenementen. 
Dit is voor een groot deel dankzij de inzet van Ineke en Gerard Borst. 

• Dit jaar sluiten we het boekjaar gelukkig wel positief af (2400 euro) in tegenstelling tot het 
voorgaande jaar. Dit komt voor een groot deel door JPF. Nogmaals de oproep om je op te geven voor 
activiteiten, hiermee kan er geld worden verdiend voor de club en zoals je ziet kunnen we dat goed 
gebruiken. 
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• Om meer leden te trekken zijn we dan ook bezig met een mogelijke aanpassing in de 
lidmaatschappen, Patrick verteld hier straks meer over. 

• Patrick roept eerst Ineke en Gerard naar voren en bedankt hen namens ons allemaal voor hun 
fantastische hulp en geweldige inzet. Een bloemetje wordt overhandigd. 

• Als vereniging krijgen we subsidie, hiervoor hebben we wel een bepaald aantal leden nodig. Dit 
wordt nu krap. Omdat het wel belangrijk is om dit aantal te houden, en het liefst meer, zijn we als 
bestuur eens kritisch gaan kijken naar de lidmaatschappen. Hierbij hopen we meer leden te gaan 
trekken. 

• Nu hebben we het lessend lidmaatschap, het springlidmaatschap (en natuurlijk het combi-
lidmaatschap), het M/Z lidmaatschap en het niet lessend lidmaatschap. 

• Een nieuwe optie is het startkaart lidmaatschap, dit is voor de mensen die wel wedstrijden willen 
rijden maar verder niet verbonden willen zijn aan een vereniging (dus geen taken) en de verplichte 
taken. Bij dit lidmaatschap krijg je ook geen clubblad. Je kan tegen gereduceerd tarief mee doen aan 
de onderlinge wedstrijden en de andere activiteiten. Het lidmaatschap gaat 50 euro kosten. 

• Ook hebben we nagedacht over een lidmaatschap alleen voor de onderlinge wedstrijden, dit is voor 
de mensen die alleen mee willen doen met de onderlinge wedstrijden. Dit gaat ook 50 euro kosten 
(wel vrijwilligers taken). 

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

• Het tarief voor de onderlinge is voor niet leden wel verhoogd, naar 10 euro per onderdeel. Dit omdat 
het toch voor de club ook wat op moet leveren, ook worden de proeven bij de KNHS duurder. 

• Ook hebben we een 'bring a friend' actie bedacht. Wanneer je iemand aanbrengt als lid krijg je 10% 
korting van het lidmaatschap van het aangebrachte lid op je eigen lidmaatschap. Dus wanneer je een 
startkaartlid aanbrengt (50 euro), ontvang je 5 euro korting op je eigen lidmaatschap. 

• Niemand heeft bezwaar tegen de nieuwe lidmaatschappen. Deze lidmaatschappen gaan in per 
morgen voor nieuwe leden en voor bestaande leden per volgend kalenderjaar wanneer er een 
wijziging wordt doorgegeven (voor 1 november). 

• Alles met betrekking tot de lidmaatschappen is terug te lezen in de bijlage van de notulen. De 
verschillende lidmaatschappen en formulieren worden samen met de prijzen op de website 
geplaatst.  

 

7. Verslag lessen: 

• In Liane haar lessen op dinsdag is nog plek in de 3e les, mocht je graag bij Liane in de les willen kan je 
dit mailen naar Kathleen (kathleen@duinruiters.com) 

• De springlessen starten weer op 21 april, wil je hier nog aan meedoen dan kan je je nog opgeven bij 
Kathleen. 

• In Cheryl haar lessen op woensdag is ook nog plek. 

• Richard zijn lessen op zaterdag zitten vol. 
 

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

30. Elisa Bethlehem treedt af als bestuurslid, ze wordt bedankt voor haar hulp de afgelopen jaren. 
31. Annemarie Boon heeft zich gemeld als nieuwe kandidaat, niemand maakt hiertegen bezwaar. 
 

9. Rondvraag: 

32. Richard v. Mourik: Moet je voor het starten van het BB nu wel of niet lid zijn van de KNHS 
33. Ja, om BB te mogen starten moet je lid zijn bij de KNHS. Wij melden niet standaard al onze leden aan 

mailto:kathleen@duinruiters.com
mailto:kathleen@duinruiters.com
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bij de KNHS, dit om de kosten voor de leden te kunnen drukken. Mocht je dus BB willen gaan starten 
meld dit dan even bij Jennifer dan kan zij je aanmelden bij de KNHS 

34. Mw. Rademaker: Hoe zit het met het springen op de onderlinge qua regelgeving? 
35. Voor het springen op de onderlinge houden we dezelfde regels aan als bij de onderlinge 

springcompetitie. 
36. Naomi Gouwenberg: Waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van Facebook? Bijvoorbeeld 

wanneer het nieuwe clubblad uitkomt. 
37. Dat is idd een goed idee, Naomi wil dit wel doen. We haar de bevoegdheden hier voor geven. 
38. Mw. Tijdeman: Waarom is de prijsuitreiking bij de wedstrijden altijd zo laat. Kan dit niet eerder, je 

moet nu zo lang wachten. 
39. Patrick geeft aan dat we dit het afgelopen jaar bij de wedstrijden overdag al hebben gedaan, we zijn 

hier wel mee bezig. Misschien is het idee om 2 groepen te doen, 1 groep en dan de prijsuitreiking om 
19:30 en dan groep 2 de prijsuitreiking om 21:30. 

40. Anouk Kossen: Misschien is het een idee om onze nieuwe lidmaatschappen te promoten, dan kan ik 
een poster o.i.d. ophangen op stal. 

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

 

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

betekend dit dat je ook moet bouwen!! 

 

9. Sluiting 22:00 

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot volgend jaar. 

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

Er kunnen nu lootjes voor de loterij gekocht worden. 

 

10. Loterij 
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Onze jarigen in april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1       
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4 Anique Meijerink 

5  

6  

7  

8  

9 Maaike Verplancke 

10  

11 Elisa Bethlehem 

12  

13  

14  

15  

16  

17 Richard v Mourik 

18  

19 Mandy v/d Weide  

20 Sanne Gouwenberg 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28 Lisanne Boers 

29  

30  

31  
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Voor deze paardentaart heb je nodig: 

 

Een oven, een paar mengkommen, een springvorm van 24 cm doorsnede. 

 

voor het deeg: 

1 theelepel zout 

150 gram gezeefde witte basterdsuiker 

175 gram boter 

300 gram zelfrijzend bakmeel 

1 ei 

 

Voor de vulling: 

3 grote, een beetje harde appels 

3 winterpenen 

50 gram suiker 

 

Het begin: 

Verwarm de oven voor op 175 graden en zet het rooster iets onder het midden in de oven. 

vet de vorm in. Snijd de boter in kleine blokjes. Klop het ei met een vork. Snijd de appels in 

blokjes. Snijd de penen in blokjes. 

 

Verdeel de suiker over de appels en penen en meng het door je blokjes. Doe de basterdsuiker, 

de boter, het zout, het ei en het zelfrijzend bakmeel in een kom. Kneed het deeg tot het 

goed aan elkaar plakt. Gebruik 3/4 van het deeg om de vorm te bekleden, maak een mooie 

rand van ongeveer 3 cm. Verdeel het wortelmengsel over de helft van de vorm. De andere 

helft vul je met het appelmengsel. Nu maak je van de rest van het deeg dunne rolletjes. Die 

druk je plat en daarmee maak je bovenop de taart mooie ruitvormpjes. Zet de taart in de 

oven en bak hem in ongeveer 5 kwartier mooi bruin. Laat de taart in de vorm afkoelen en 

verwijder dan de rand. 

Nu kan je hem in puntjes snijden en uitdelen aan je lievelings paarden! 
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MEEDOEN AAN BIXIE RUBRIEKEN (6 TOT 13 JAAR) 

Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar zijn de Bixie Rubrieken bedacht. Er zijn Bixie 

Rubrieken dressuur, springen en mennen. Deze rubrieken zijn onderverdeeld in niveaus: de 

lichtste klasse (AA), de middenklasse (A) en de zwaarste klasse (B1). Ook is er een 

begeleidingsproef ontwikkeld voor de kleinste ruiters die nog niet zelfstandig kunnen sturen 

en zijn er leuke spelletjes. Iedere keer dat je meedoet kun je een stempel verdienen en bij 3 

stempels mag je door naar de volgende klasse. Dus: lijkt het je leuk om een wedstrijdje te 

rijden met je pony? Doe dan mee aan de Bixie Rubrieken.  

 

 

zo 19-02-2017  Pony's Bixie Den Burg (11 km) 

zo 19-02-2017  Pony's Bixie Den Burg (11 km) 

zo 12-03-2017  Pony's Bixie Anna Paulowna (8 km) 

zo 19-03-2017  Pony's Bixie Oudkarspel (28 km) 

zo 26-03-2017  Pony's Bixie Barsingerhorn (20 km) 

 

 

https://www.startlijsten.nl/lijsten/148476-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/148422-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/148376-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/149094-indoor-bixie-dressuur-schildknapen
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRv-ix7sHPAhVGVhQKHeNEALEQjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/paarden-spreekbeurten-en-werkstukken/&psig=AFQjCNHfxqUC4UClai_-PzdrVtdQ_lTS1g&ust=1475694992278554
https://www.startlijsten.nl/lijsten/148476-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/148422-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/148376-bixie-wedstrijd
https://www.startlijsten.nl/lijsten/149094-indoor-bixie-dressuur-schildknapen
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiRv-ix7sHPAhVGVhQKHeNEALEQjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/paarden-spreekbeurten-en-werkstukken/&psig=AFQjCNHfxqUC4UClai_-PzdrVtdQ_lTS1g&ust=1475694992278554
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Van de kantine 
 

Schoonmaakrooster 

 

Woensdag  1 maart:  Indy Weijdert(06-33836804),Joelle+Rosanne v.Mourik 

         (0223-610733) 

Woensdag 29 maart: Fleur v.Werkhoven(06-51796298),Marije+Nanette 

        de Wit(0224-227737) 

Woensdag 26 april:   Ivy-Jane+Quilenne ten Haaf(06-55798440),Annet     

       Baartman(06-14548393) 

Woensdag 10 mei:    Eline Groenink(06-57767191),Mandy+Kaylee vd Weide 

         (06-38227496) 

Woensdag 31 mei:     Suzanne Berbee(06-13021428),Norea Klaassen 

         (06-24702541) 

Woensdag 14 juni:    Senna v.Dam(06-81825652),Elle de Graaf(0223-641495) 

!!! 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 bericht. 

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

Op de wedstrijden kunnen we áltijd 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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