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Wat staat er in het clubblad 
 

Inhoudsopgave en woordje redactie. 

Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden,  

Agenda, paard scheren of niet?, rijbaanregels, kerstrecept, jarige in Januari. 

Jaaroverzicht 2018, clubkampioenen 2018, zo zijn paarden, NK van Rowi Pille, 

Jarigen in Februari, Fijne Kerst 
 

 

 

Woordje vooraf 
Het laatste clubblad van 2018 alweer!!! Het jaar is voorbij gevlogen, helaas konden we dit jaar 

niet zo vaak uitkomen als gehoopt en misschien hebben jullie ons dan ook wel erg gemist. In 

2019 komen we weer 6 x per jaar uit, lekker ouderwets zoals jullie gewend van ons zijn. We 

hopen dan natuurlijk ook als redactie dat jullie veel met ons willen delen, heb je een nieuwe 

pony, of te gekke clinic of wedstrijd gereden, mail ons even, zo gedaan en je krijgt een mooi 

plekje in het clubblad, super leuk toch!?!? 

Verder wensen wij iedereen hele mooie fijne, waarschijnlijk niet witte kerstdagen en een mooi 

2019!!!! 

 

De redactie 
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“De Duinruiter” 
Officieel orgaan van de landelijke rijvereniging en ponyclub “De Duinruiters” 

te Den Helder 

 

Het bestuur: 
 

 

 

 

 

 
 

Cheryl Leijenaar 

Algemeen bestuurslid 

 

 

 

 

 

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  
Redactie clubblad                        Naomi Gouwenberg   06-10939915     redactie@duinruiters.com 

Kantine, kantinehulpen  

& schoonmaak                              Ineke Borst              0223-669804   gerardborst38@gmail.com   
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 

 

  Marleen Houtkoper 

  Indeling lessen 

 

mailto:secretaris@duinruiters.com
mailto:jennifer@duinruiters.com
mailto:gerardborst38@gm.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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We gaan over op een modernere versie. Maak tenminste 4 selfies van jou en je paard-

pony. 4 leuke gekke lieve ….selfies . 

Voor het volgende clubblad nodigen wij uit :  

Daimy Tijdeman en Rosanne van Mourik 

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

Maak er iets leuks van, succes !!                     

 Sluitingsdatum kopij 15 Februari  

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 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.  

 

Dinsdag       :19.00 – 21.15 uur pony/paard dressuur 

Donderdag :19.00 – 20.30 uur springles  pony /paard * 

Vrijdag  :  

Zaterdag   :10.00-12.15 uur pony dressuur pony ** 

*   alleen in zomermaanden ** alleen in wintermaanden 

 

mailto:redactie@duinruiters.com
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AGENDA 

JANUARI 

 

Zaterdag  5 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek  

Zondag  6 Januari   Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zaterdag                  12 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag  13 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag  13 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag   20 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Benningbroek 

Zondag  20 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa   Callantsoog  

Zondag  20 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa   Waarland 

Zaterdag   26 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zaterdag  26 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag   27 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag  27 Januari  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel  

 

Februari 

 

Zaterdag  2 Februari  Fed. Dressuur Pony    Middenmeer  

Zondag    3 Februari  Fed. Dressuur Pony   Middenmeer  

Vrijdag  8 Februari   Fed. Dressuur Paard   Benningbroek 

Zaterdag  10 Februari  Fed. Dressuur Paard  Benningbroek 

Zaterdag  9  Februari  Fed. Dressuur Paard  Barsingerhorn 

Woensdag  13 Februari  Fed. Dressuur Paard  Sint maarten 
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Zondag  17 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Heerhugowaard 

Zondag  17 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  17 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel  

Zondag  17 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Sint maarten 

Zaterdag  23 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag  24 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Barsingerhorn 

Zondag  24 Februari Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 
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Paard scheren of niet? 

Wanneer het kouder wordt, maken paarden een wintervacht aan. Het ene paard krijgt een 

dikkere vacht dan het andere. In de training kan het lastig zijn als het paard een dikke 

wintervacht heeft en veel mensen besluiten dan ook hun paard te scheren. 

Wat zijn de voor- en nadelen van scheren? Hoe vaak moet je het paard scheren? 

Scheren 

In de winter hebben de meeste paarden een dikke vacht. Daardoor zweten ze meer en drogen 

ze moeilijker op na een fysieke inspanning. Bij sommige paarden die in de winter doorgetraind 

worden is scheren echt een noodzaak. Misschien denk je dan dat je paard vatbaarder zal zijn 

voor verkoudheden maar dat is zeker niet het geval. Niemand wordt verkouden door het koud 

krijgen op zich. Verkouden kan je (of je paard) worden als het immuniteitssysteem verzwakt 

is. De combinatie verzwakte immuniteit + koude zorgen voor een verkoudheid. 

Voordelen 

Het belangrijkste voordeel aan het scheren is dat je minder tijd nodig hebt voor het 

onderhoud van jouw paard. Aangezien de vacht kort is, zal het paard sneller opdrogen na een 

inspanning. Ook voor de training heb je minder poetswerk. Sommigen vinden het gewoon 

mooier wanneer hun paard netjes geschoren is. Maar voor anderen is het veel belangrijker. Bij 

wedstrijdpaarden is het uiterlijk namelijk een belangrijke factor. 

Nadelen 

Er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan het scheren. Want hoe je het nu wendt of keert, 

het blijft iets onnatuurlijks… Normaal houdt de dikke vacht van het paard de 

lichaamstemperatuur op peil in koude omstandigheden. Het paardenlichaam regelt zelf hoe dik 

de vacht moet zijn, rekening houdende met allerlei factoren (bvb temperament). 

Het is moeilijk om zelf deze regeling na te bootsen met dekens. Sommige paarden worden te 

warm ingepakt, anderen te koud. Verder moet er ook altijd rekening gehouden worden met de 

buitentemperatuur. Op een winterdag kan het -3 vriezen, maar de volgende dag is het 8 

graden… Wanneer je dan altijd dezelfde dekens gebruikt is dit niet gezond. De dekens 

moeten dus aangepast worden aan de temperatuur. 

Wanneer je ziet dat je paard de deken niet goed verdraagt bijvoorbeeld net na het rijden, 

dan kan het zijn dat het paard er last van heeft. Dekens kunnen immers wrijvingen of jeuk 

veroorzaken. Let hier dus mee op. 

Voeding 

Sommige paarden gaan meer energie verbruiken wanneer ze geschoren zijn. Dit vooral om hun 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Zelfs al ligt er een deken op het paard, de benen en 

het hoofd zijn nu eenmaal niet bedekt met de deken. Pas dus de voeding aan om vermagering 

te voorkomen. Wanneer het paard in de winter in de weide of paddock staat, kun je het beste 

zorgen voor een waterdichte deken. 
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Rijbaanregels: 

1. In- en uitstappen doe je altijd op de binnenhoefslag.. Dit omdat de andere ruiters 

dan gewoon hun oefeningen uit kunnen voeren. Mocht het zo zijn dat er een ruiter 

aankomt die bijvoorbeeld schouderbinnenwaarts aan het oefenen is, ga dan nog een 

stukje aan de kant. Als je in- en uitstapt heb je nooit voorrang. 

2. Linkerhand heeft voorrang op rechterhand. Ruiters in draf of galop op de linkerhand 

hebben voorrang op ruiters in draf of galop op de rechterhand. Het is echter niet de 

bedoeling om deze voorrang af te dwingen. 

3. Snellere gang heeft voorrang op langzamere gang. Als men op dezelfde hand rijdt, 

geldt altijd dat de snellere gang voorrang heeft. Dus galop heeft voorrang op draf. 

4. Zijgangen hebben voorrang. Dit geldt voor alle zijgangen, zoals wijken en appuyeren. 

Dit betekent dat een zijgang op de hoefslag ook voorrang heeft. 

5. Figuren hebben voorrang. Als iemand een figuur aan het rijden is heeft deze persoon 

ook voorrang. Het is lastig om bijvoorbeeld een volte ineens te onderbreken. 

6. Stoor andere ruiters niet. Ga niet schelden op je paard of luidruchtig zitten 

bellen/kletsen. Iedereen komt daar voor zijn plezier en de training van zijn paard. 

7. Neem geen voorrang. Wees soepel in het voorrang geven en nemen. Dat jij linksom in 

galop rijd wil niet betekenen dat je gelijk door iedereen heen moet denderen, want ‘jij 

hebt tenslotte voorrang’. Probeer een beetje inzicht in de situatie te hebben en te 

kijken of het niet misschien handiger is om even een volte te draaien, zodat je niemand 

in de weg zit. 

8. Meldt het als je paard kan slaan. Zorg dat de andere ruiters in de bak ervan op de 

hoogte zijn als je paard zou kunnen uithalen naar andere paarden, zodat zij er rekening 

mee kunnen houden en niet te dicht achter je rijden. Je kunt op wedstrijd een rood 

lint in de staart vlechten ter waarschuwing. 

9. FIJNE WEDSTRIJD!!! 
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Kerstrecept 

 En 

Zo maak je het: 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 

• Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien en snijd ze daarna doormidden. Snijd de helften 

vervolgens in drieën, zodat je uit één plakje bladerdeeg zes rechthoekjes haalt. 

• Bestrooi de plakjes bladerdeeg vervolgens met de helft van de geraspte kaas, leg op elk 

plakje een knakworstje en rol ze op. 

• Zet de rolletjes op een bakplaat in de vorm van een ster. Zorg dat de zijkanten van de 

rolletjes elkaar raken en druk ze desnoods een beetje aan. 

• Klop het ei los en besmeer de randen en de zijkanten van de hotdogster hiermee. 

• Strooi de rest van de geraspte kaas over de ster en bak hem vervolgens in zo'n 20 minuten 

mooi goudbruin in de oven. Lekker met een gesmolten kaassausje!!! 

• 1 ster 

• 20 min. bereiding 

• 20 min. Oventijd 

• Men neme: 

• 10 plakjes bladerdeeg (diepvries) 

• flinke hand geraspte kaas 

• 3 blikken cocktailworstjes (zo'n 65 stuks) 

• 1 ei 
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Onze jarige in januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1       

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12 Suzanne Berbee 

13  

14  

15  

16  

17  

18 Patrick Noorlander 

19  

20  

21  

22  

23  

24 Cleo Snippe 

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  
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Jaaroverzicht 2018  

Er is dit jaar weer een hoop georganiseerd bij onze mooi club. 

Het jaar 2108 was nog maar net begonnen dat Elise Buiten een proefgerichte clinic kwam 

geven, Elise zou later in het jaar nog eens terug komen. Het waren twee leerzame middagen. 
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In Februari was er de gezellige middag frontriemen maken  
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In Februari begonnen ook de lessen onder Leiding van Kathleen Snippe 

Instructie recht richten en Academische rijkunst. 
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In Maart kwam Rom vermunt twee keer om onze springruiters een hoop te leren 

 

 

In april begonnen de springlessen weer met Liane Wijngaard. 
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In Juni werd de allermooiste wedstrijd van het jaar georganiseerd de Duinruiters Bokaal 

waarbij er bixie, dressuur, springen en de kur gereden werd. 
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Ook was er in Juni het grote succes de ALMOST SUMMER BINGO 
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In Juli werd er begonnen aan een mooie zandbaan 

 

 

 

 

Juli en augustus werd er natuurlijk gestart op eigen terrein tijdens de federatie wedstrijden 

en onderlinge wedstrijden. 
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September begon heel goed met ons jaarlijkse ponykamp te Wateren 
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In November hadden we een leden bingo met heerlijk eten, verschillende stamppotten, worst 

en balletje gehakt stonden voor ons klaar. Ook werden hier de clubkampioenen van 2018 

uitgereikt. Helaas waren er niet veel leden, maar het was een hele gezellige middag/avond. 
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Clubkampioenen van 2018 

Ze mogen toch best even een kleine vermelding krijgen, en jullie zagen de foto ook alvast in 

het jaaroverzicht, de clubkampioenen van 2018. 

Springen ponies federatie Rosanne van Mourik met Bounty 

Dressuur ponies federatie Bo Gouwenberg met Diesel 

2e Cleo Snippe met Nico 

Dressuur paarden federatie Claudia Bankersen met Zweitse 

2e Annet Baartman met Your Latest Trick 

Dressuur paarden niet federatie Natasja Saunnier-Kolle met Diosa. 

Gefeliciteerd allemaal!!!!!! 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!! 

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

 

Wat is het maximumgewicht dat een paard kan dragen? 

De vraag zou moeten zijn : wat is het maximumgewicht dat een paard verantwoord kan 

dragen? De meeste paarden zullen zoveel gewicht dragen als je het paard opdringt, maar of 

ze een zware lading zouden moeten dragen, is een totaal andere vraag. 

De algemene vuistregel is dat je een paard beter niet meer dan 20% van zijn lichaamsgewicht 

niet laten dragen. Aangezien het gemiddelde gewicht van een Europees rijpaard tussen de 

500 en 700 kg ligt, is iemand die meer dan 90 kg weegt al op het randje. Ook het zadel weegt 

best wel wat. Zware ruiters rijden het best op stevige paarden die het extra gewicht beter 

aankunnen. 

Ruiters die tegen de gewichtslimiet aanleunen en geen ervaring hebben, vormen nog een 

grotere last, omdat zij niet weten hoe zij in evenwicht kunnen blijven en met de beweging van 

het paard moeten meegaan. 

Wat gebeurt er dan als een paard meer gewicht draagt dan is toegestaan? Rug problemen en 

beenproblemen zijn mogelijk als een paard regelmatig worst gevraagd te veel gewicht te tillen 

terwijl het hard werkt. 
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Hallo allemaal, 

Het is alweer een hele poos geleden maar ik ben gevraagd om nog even een stukje te schrijven 

over het afgelopen NK waar wij aan mee hebben gedaan in het M1.  

Wij zijn een dag van te voren al naar Ermelo gegaan en sliepen boven de stal. Hoe leuk was 

dat! De voorpret was dus al heel erg goed en zo konden wij goed uitgerust beginnen aan de 

Hippiade. Ook Don kon lekker op de wei en daar genoot hij ook met volle teugen van. 

We hadden de weken ervoor hard getraind en we waren er helemaal klaar voor. Het was erg 

warm geweest dus het viel niet altijd mee om goed te trainen maar we deden ons best. Ook 

veel in de avond en ochtend getraind zodat Don lekker overdag op de wei kon genieten. 

De ochtend van het NK begon het al wel te kriebelen. Eerst hebben we lekker ontbeten en 

toen mocht Don nog lekker even naar buiten toe. Daarna hebben we hem gevlochten en hem 

lekker geborsteld. Op naar het wedstrijd terrein. Wat was het daar modderig want het had 

enorm geregend die nacht.  

Eerst helemaal naar voren gelopen waar we ons moesten melden en daar kregen we al een mooi 

aandenken aan het NK.. Toen terug naar de trailer het werd tijd om Don te zadelen. We 

moesten best wel opschieten want het was een dik kwartier lopen naar de ring toe.  

Daar aangekomen was het al erg druk met allerlei pony’s die aan het inrijden waren. Ik begon 

ook gelijk en gelukkig was mijn trainer Gayle er. Het was nog droog en de banen lagen er super 

bij. Toch werd het ondertussen wel heel erg donker in de verte. Ach we zouden het wel 

redden en de bui zou vast daarna vallen of erbij langs trekken. Papa hield het goed in de gaten 

op de app. 

Tijdens het inrijden liep Don heerlijk, dat was genieten het was net alsof hij wist wat er ging 

gebeuren. Wat een heerlijk gevoel gaf hij mij. Nog eentje voor ons en dan mochten we de ring 

in. Ja, daar werden we omgeroepen. Even een rondje door ring draven en aan de jury hokjes 

wennen. Er stonden er wel vier om onze baan heen. 

Dit ging allemaal goed en ik mocht beginnen. Ik begin bij A binnen komen en de druppels 

beginnen te vallen! Wij proberen gewoon door te rijden en daar was de wolkbreuk met hagel, 

harde regen en onweer!! Wat een ellende en dat precies tijdens onze proef! Naast ons werden 

de proeven al stil gelegd maar onze jury besloot nog even alles aan te kijken. Toen de licht 

flitsen om ons heen kwamen werd er gebeld en werd mijn proef gestopt. 

Inmiddels was ik doorweekt en liepen we naar de jury. Wat te doen! De jury wist ook niet wat 

er moest gebeuren, overleg met de twee andere jury’s wat moeten we nu dit hebben we nog 

nooit meegemaakt. Er werd besloten dat we later aan het einde van onze rubriek nogmaals 

onze proef mochten rijden, dus wij liepen naar de uitgang. Toch niet! We werden terug 
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geroepen, doe nu de proef gelijk maar weer overnieuw! Het was inmiddels droog en de andere 

ringen waren ook van start gegaan.  

Goed terug de ring in en weer begonnen met mijn proef. Halverwege de proef weer onweer en 

lichtflitsen, dat vond ik wel eng maar oh wat was Don braaf! Hij liep door maar kon natuurlijk 

niet laten zien wat hij kon. De proef uitgereden en naar de trailer uitgestapt, wat een pech! 

Maar zo trots op mijn lieve jonge pony!  

Heerlijke slobber en wortels aan Don gegeven en hem lekker afgedroogd en ook mijzelf weer 

droog gemaakt. De rest van de dag bleef het uiteraard droog en was er niets aan de hand. Ik 

vond het wel enorm jammer dat het zo was gegaan maar ja, ook dit hoort erbij. De punten 

kwamen vrij snel en ik ben toch nog derde geworden van Nederland! Het scheelde helemaal 

niet veel met de nummer 1 en 2 en dus hadden we brons gewonnen!! Super blij natuurlijk en 

enorm trots op die lieve pony.  Er had misschien meer ingezeten maar ook dit hebben we weer 

meegemaakt en desondanks zijn we toch maar mooi derde geworden van Nederland! 

De ereronde vond Don ook best wel spannend maar ook toen deed hij goed zijn best en wat 

was ik trots!!  

Lieve groetjes Don en Rowi 
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