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Wat staat er in het clubblad 
 
Inhoudsopgave en woordje redactie. 
Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden,  
Agenda, Duinruiters Bokaal Flyer, Zo zijn paarden, 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, Notulen 2019, OTTO CLINIC, 
50 jarig bestaan Duinruiters, Zo zijn paarden, Dressuurproef uit je hoofd,  
Wist je dat, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
 

Terwijl ik dit clubblad maak, hoor ik de storm Chiara langs het huis gaan en kan ik alleen maar 
hopen dat alles bij de stallen weer heel blijft voor mijn twee vrienden, wat gaat het hard zeg!!! 
In de planning stond eigenlijk een relaxte strandrit, maar omdat we niet weg willen waaien 
doen de paarden en ook wij maar aan een “pyjama dag” met Netflix en warme chocolademelk 
met slagroom. Ook best wel eens lekker zo’n dagje niks. 

Zou jij met deze storm de weg op gaan met de trailer en paard?? De KNHS adviseerde 
gelukkig om de wedstrijden af te gelasten, want wees nu eerlijk een prachtige wedstrijd kan 
toch nooit zo belangrijk zijn als  je pony of paard???  

Laat het nu maar weer snel het zonnetje schijnen!!, de dagen krijgen steeds meer licht en de 
eerste bolletjes komen al met hun kopjes boven de grond, ik ruik het voorjaar al, heerlijk!!!!!! 

 

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                                      

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 
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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: 
 
 
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  
Richard van Mourik  11-2019 
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We gaan over op een modernere versie. Maak tenminste 3 selfies van jou en je paard-
pony. 3 leuke gekke lieve ….selfies . 

Voor het volgende clubblad nodigen wij uit :  

Senna van Dam en Emma Canters 

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

Maak er iets leuks van, succes !!      

                

 Sluitingsdatum kopie 17 APRIL 2020 

 

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 * 

• alleen in zomermaanden  
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AGENDA 
 

FEBRUARI 2020 

Zondag  16 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag  16 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  16 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag  16 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Hippolytushoef 

Zondag  23 Februari  Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Woensdag  26 Febrauri  Fed. Dressuur Paarden Sint Maarten  

 

MAART  

Zondag   1 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Woensdag  4 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag  8 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Zondag  15 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag  15 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Zondag  15 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  hippolytushoef 

Zaterdag   21 Maart  Fed. Dresuuur Po/Pa  Middenmeer 

Zaterdag  21 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Zondag  22 Maart   Fed.Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Zondag  22 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag   22 Maart  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Zondag   22 Maart   Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Woensdag  25 Maart  Fed.Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag  29 Maart  Fed. Dressuur Pony’s Barsingerhorn 
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Zondag   29 Maart   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

APRIL 

Zondag   5 April   Fed.. Dressuur Po/Pa Anna Paulowna 

Donderdag   9 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zondag   12 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Schoorl 

Maandag  13 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Huisduinen 

Vrijdag  17 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Den Helder 

Zaterdag   18 April   Fed. Dressuur Pony’s Hippolytushoef 

Zondag  19 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Oudesluis 

Zondag   19 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Sint Maarten 

Zondag   19 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Waarland 

Woensdag   22 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Anna Paulowna 

Donderdag   23 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Callantsoog 

Zaterdag   25 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Hipolytushoef 

Woensdag  29 April  Fed. Dressuur Paarden  Sint Maarten 

Woensdag   29 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Oudkarspel 

Woensdag   29 April   Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 

Donderdag   30 April  Fed. Dressuur Po/Pa  Middenmeer 
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!!	  

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

Waarom krijgen paarden een doorgezakte rug (lordose) bij het ouder worden? 

 

Bij het ouder worden  beginnen de spieren die de buik omhooghouden bij het paard, te 
verzwakken. De buik an het paard begint door te zakken, en daardoor ook de rug. De schoft 
blijft op  zijn plaats en steekt omhoog, net zoals de heupen. Hie rdoor krijgen ze een rug in 
een reusachtige U-vorm. 

Paarden met lordose kunnen nog wel berden worden, afhankelijk van hoe erg het gesteld is. 
Als het gaat om een licht vorm van lordose, is er geen enkel probleem. Maar een paard met 
een buik die tot zijn knieën hangt, kun je beter met rust laten en zijn laatste jaren laten 
doorbrengen op een weide met een paar vrienden. 
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Algemene Leden Vergadering 13 maart 2020	  

 

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene 
Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 13 maart 2020. 

 

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. 

 

Mocht u buiten de notulen om ook  jaarverslagen, financiële stukken en de planning voor 2020 
in willen zien, dan kunt u deze op opvragen via secretaris@duinruiters.com 

 

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 afmeldingen. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2019. 
4. Jaarverslag over 2019 van de voorzitter. 
5. Wedstrijden 2020 
6. Onderlinge wedstrijden 
7. Ponykamp 2019/2020 
8. Financieel jaarverslag over 2019 van de penningmeester. 
9. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
10. Verslag lessen 
11. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. 

a. Het bestuur zoekt ook iemand om facebook en de website vorm te geven/ bij te 
houden. 

12. Rondvraag 
13. Sluiting 
14. Loterij 
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NOTULEN	  ALV	  22-‐03-‐2019	  

	  

Agenda: 

 

15. Opening en afmeldingen. 
Afgemeld: Fam. Ten Haaf, Natasja Saunier, Laura Weel, Fam. Pille, Kathleen en Cleo 
Snippe, Annet Baartman. 

16. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Geen 

17. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018. 
Geen opmerkingen 

18. Jaarverslag over 2018 van de voorzitter. 
Jennifer blikt terug op het afgelopen jaar. Er zijn vier federatie wedstrijden geweest, 
waaronder de Duinruiters Bokaal. Dit is goed verlopen. Naomi vertelt dat het bokaal goed is 
verlopen en we gaan voor een nog beter 2019. Er hebben zich nieuwe mensen bij de 
organisatie aangesloten met nieuwe ideeën.  

Komend jaar is ivm andere grote evenementen besloten om een ander weekend te kiezen voor 
de bokaal. Dit wordt 22 en 23 juni. Het programma wordt ook wat aangepast, het springen 
wordt verplaatst naar de zaterdagmiddag/ -avond. Omdat het terrein nu niet stuk gereden 
zal worden door de springers kan dit. 

Er zijn 3 onderlinge wedstrijden gepland geweest, er zijn er twee doorgegaan ivm lage 
opkomst. Hierdoor heeft het bestuur besloten dit jaar de onderlinge en federatie 
wedstrijden te combineren. 

Dit jaar was ook JPF, het was heel druk en heel warm, dit was een groot succes tot in de late 
uurtjes. Kleine kanttekening is wel dat we het alcoholmisbruik niet helemaal onder controle 
hebben kunnen houden, we hebben hiervoor een boete gehad van de gemeente. Komend jaar 
gaan wij dit dus anders inrichten. Waarschijnlijk in de vorm van een toegangscontrole. Dit 
neemt wel mee dat we meer vrijwilligers nodig zullen hebben. Familie en vrienden van leden 
zijn dus van harte welkom te komen helpen. Hierdoor zal de werklast voor iedereen lichter 
zijn. 

Ook in 2018 zijn de lessen gereden. Liane en Richard hebben dit wederom verzorgd. Kathleen 
heeft wat korte lesblokken gegeven, de reacties waren positief. Helaas hebben we hier geen 
leden aan overgehouden. Wel is het wat ons betreft voor herhaling vatbaar. 
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Er zijn geen bijzondere clinics plaatsgevonden.  

De springlessen lopen wat terug. Komend jaar neemt Liane de springlessen weer voor haar 
rekening, we hopen dat niet-leden zich komend jaar aanmelden voor (alleen) de springlessen. 

 

19. Plannen terrein 2019 *huidig terrein/toekomst 
Vorig jaar is verteld tijdens de alv dat de gemeente de drainage zou vervangen. Daardoor 
konden wij ons veld omzetten naar een zandbodem. Dit leek ons een goede vooruitgang. Wij 
hebben de loonwerker van de gemeente aangetrokken aangezien zij al bezig waren op het 
terrein. Zij hebben ons advies gegeven over de bodem. Achter op het terrein zijn de snippers 
uit de bestaande bak geplaatst. Hierdoor is een omheinde all weather baan van ca. 20x60 
ontstaan. 

We hebben een aantal zaterdagen met leden geklust om het terrein klaar te maken voor de 
loonwerkers om te starten. De achterste bak is mooi geworden, er moeten nog twee hekken 
geplaatst worden, dan is het af. We hebben gekozen voor energiezuinige lampen voor de 
bakverlichting. De grote lamp is een energievreter en is daarom nog niet teruggeplaatst.  

De snippers bleken niet toereikend en zijn aangevuld, deze bak is nu een stuk verbeterd, maar 
moet nog wat aangereden worden. 

Wat de zandbodem betreft hebben we hiervoor te veel zand geadviseerd gekregen. Volgens 
het loonbedrijf moest dit nog inklinken en omdat het een droog jaar was zou dat langer duren. 
De baan is met beleid gesproeid, toen leek het even beter maar later bleek dit niet zo te zijn. 
We hebben de winter er overheen laten gaan, maar ook daarna was de baan niet goed. Na 
advies ingewonnen te hebben elders hebben we onze eigen loonwerker er bij gehaald. Op zijn 
advies hebben we er zand af laten halen, en nu is de baan goed. Hij moet alleen nog met een 
laser bewerkt worden zodat hij ook mooi vlak wordt. 

Richard v. Mourik geeft aan dat de baan nu inderdaad goed is.  

We zijn met het eerste loonbedrijf in gesprek over het zand dat er af is gehaald. Wij zijn er 
van uit gegaan dat hun berekening juist was, dit bleek niet zo te zijn. Zij lijken open te staan 
voor een oplossing. Zij hebben een bod gedaan om het zand terug te nemen. Richard geeft aan 
dat het verstandig is om wat achter te houden om de baan later aan te vullen.  

Door de nieuwe zandbaan hopen we meer animo voor de wedstrijden, waar we dan weer wat 
geld aan overhouden. 

Richard vraagt of er nog iets langs de bodem komt ivm de wind en het wegwaaien van het 
zand. Hij zegt misschien bielzen. Jennifer geeft aan dat we hiervoor wel even moeten sparen 
maar dat er zeker wat om de bak heen moet komen.  
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Annemarie v, Mourik vraagt of het springen ook op het zand georganiseerd gaat worden. 
Jennifer geeft aan dat hij daarvoor de juiste afmetingen heeft en dat dat dus wel de 
bedoeling is, mits de bodem zich goed houdt. Ook zijn we nog op zoek naar iets om de baan 
mee te slepen. Richard geeft aan dat hij een karretje heeft die daar misschien voor geschikt 
is.  

 

20. Wedstrijden 2019 
De eerste wedstrijd staat gepland op 19 april, we hopen voor die tijd al het overige zand weg 
te hebben gewerkt.  

Er zijn zes wedstrijden aangevraagd, we kunnen wat eerder in het seizoen beginnen ivm de 
nieuwe bodem. En we kunnen dus ook wat langer door. Dit zal wat extra geld opbrengen voor 
de club.  

 

21. Onderlinge wedstrijden 
De onderlinge wedstrijden worden dit jaar gekoppeld aan de federatie wedstrijden. 
Waarschijnlijk is de eerste al op 19 april, zodat men kan oefenen voor het komend seizoen. 
Hiervoor zal een extra baan worden neergelegd, het springen gaat samen met de Duinruiters 
Bokaal. Dit zal dit jaar maar een wedstrijd zijn.  

Richard vraagt of deze wedstrijden weer worden opengesteld, maar dat is nu niet meer nodig. 
Jennifer geeft aan dat dat zo is en dat deze mensen sowieso tegenwoordig kunnen starten op 
een federatie wedstrijd. Maarleen vult aan dat dit niet om grote aantallen gaan.  

Annemarie v. Mourik vraagt of er ook bixie zal zijn. Jennifer geeft aan dat zij tegenwoordig 
ook BB kunnen starten en dat de opkomst niet afweegt tegen het werk dat we er van hebben. 
Richard geeft aan dat dit bij de bokaal kan. Jennifer zegt dat het ook hier erg veel werk is 
voor een hele kleine groep. 

 

22. Ponykamp 2018/2019 
Het afgelopen jaar zijn we weer op ponykamp geweest. Cheryl geeft aan dat het ponykamp 
een groot succes was en dat er niet-leden mee waren om de kosten beter te kunnen dragen.  

In 2019 willen we 7, 8 en 9 september weer op ponykamp.  

 

23. Financieel jaarverslag over 2018 van de penningmeester. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
Februari 2020 jaargang 45 nr: 1 
 

Marleen doet verslag van 2018. Ze geeft aan dat het samenvoegen van de lessen geld 
bespaart. Het jeugdweekend betaalt zichzelf en is dus kosten dragend. Leden betalen een 
gereduceerde prijs voor het rijden van clinics, niet-leden dragen hier meer aan bij.  

De contributie is niet dekkend voor de kosten, dit is een bewuste keuze om de contributie 
niet te verhogen. 

De kosten voor wedstrijden zijn gedaald t.o.v. 2017. De meeste opbrengsten van wedstrijden 
komen voort uit de Duinruiters Bokaal. Dit komt door de sponsoren die daar aan verbonden 
zijn. 

Het clubblad wordt al 2 jaar digitaal verspreid, hierdoor hebben we hier geen kosten meer 
aan. De inkomsten daarvan zijn van de adverteerders. Sinds 2015 huurt King Coaching deels 
het Duinruiters terrein. Zij betalen in de winter wat meer ivm meer energieverbruik.  

De Vomar heeft ook een mooi bedrag €271 opgeleverd.  

De Rabo clubactie was in 2018 voor het eerst, dit heeft €414,11  opgeleverd. Je moet 
hiervoor een rekening of verzekering bij de Rabobank hebben, dan kun je lid worden en 
stemmen op de club. 

Het lid worden bij de Rabobank is eenvoudig op internetbankieren te doen. Als kleine 
vereniging hebben we het goed gedaan. Ook dit jaar kan weer gestemd worden. 

Aan de grote clubloten hebben we minder overgehouden dan voorgaande jaren. We moeten 
een minimaal aantal loten afnemen waardoor de club daar mee blijft zitten. Toen we nog veel 
jeugdleden hadden die actief verkochten leverde dit meer op. Annemarie v. Mourik zegt dat 
het misschien voordeliger is om het geld aan de vereniging over te maken en geen loten in te 
kopen. 

De huur van het terrein is weer iets verhoogd door de gemeente. Het bestuur is zich aan het 
verdiepen op de kosten van energie en of hierop bespaard kan worden. Cheryl is hiermee bezig 
en waarschijnlijk zullen we overstappen naar een andere energie leverancier. 

De verzekering voor de kantine is een behoorlijk bedrag, er is gekeken om dit te kunnen 
veranderen maar dit is geen optie. 

De kantine opbrengst was €1910,= King coaching draagt hier ook aan bij.. 

De opbrengst van JPF was €5000,=  de boete is al verrekend.  

 

We hebben dit jaar een klein negatief resultaat. Er is €35.481,= geïnvesteerd in de nieuwe 
bodem en rijbaan, dit bedrag wordt in de komende zeven jaar afgeschreven. 
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Marleen heeft een begroting gemaakt voor 2019. Dit is in te zien bij Marleen. 

 

24. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
Leonie Wessels laat weten dat alles er keurig en op orde uitzag. Er waren geen opmerkingen. 
Leonie en Suzanne Berbee blijven allebei zitten. Het was voor hen beiden de eerste keer dat 
zij de kascontrole uitvoerden. 

 

25. Verslag lessen 
Bij beide instructies is nog plaats voor nieuwe lessers. Richard geeft aan dat hij zijn lessen 
momenteel samenvoegt. Hij verwacht met het mooie weer op meer animo.  

De springlessen gaan ook weer beginnen, men kan zich opgeven bij Marleen. Er heeft al een 
oproep op facebook gestaan, Naomi Gouwenberg geeft aan dat hier al op gereageerd is. Naomi 
vraagt of de springles wel doorgaat, Marleen geeft aan dat de club sowieso een springles 
willen faciliteren. Jennifer vult aan dat dit niet kostendekkend is, maar dat de club hier graag 
in bijspringt.  

 

26. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden of iemand die wil meedenken. 
Het bestuur vindt het belangrijk om wat nieuw bloed binnen te halen. Het huidige bestuur 
blijft nog dit jaar zitten, maar Annemarie heeft aangegeven vervangen te willen worden. 
Jennifer geeft aan dat men een jaar kan proefdraaien. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, 
geef dit aan. 

 

b. Het bestuur zoekt ook iemand om facebook en de website vorm te geven/ bij te 
houden. 

Het bestuur is op zoek naar iemand die de communicatie naar buiten op zich wil nemen. Dit 
kunnen leuke kleine berichtjes zijn mbt de club of berichten delen die interessant zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden. 

Stef vd Velden heeft aangegeven te stoppen met het bijhouden van de web site, vanaf 
volgend jaar zoekt het bestuur hiervoor vervanging. Het komende jaar kan men met Stef 
wellicht meekijken wat dit inhoudt. 

 

27. Verkiezen toetreden nieuw bestuurslid: Cheryl Leijenaar 
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Het afgelopen jaar heeft Cheryl Leijenaar meegedraaid met het bestuur en zij wil hiertoe 
definitief toetreden. We hebben geen tegenstemmen gekregen, dus Cheryl treedt toe tot het 
bestuur. Zij zal de taken van Marleen over gaan nemen. 

 

28. Rondvraag 
Bo Gouwenberg vraagt of er komend jaar clinics komen. Jennifer geeft aan dat ideeën welkom 
zijn en dat het bestuur hierin wil investeren. Het bestuur is op zoek naar mensen die hier 
enthousiast voor zijn en dit van a tot z willen oppakken. 

Richard vraagt of het geluid op orde is. Het bestuur gaat contact opnemen met Sander Kroon 
om hier een duidelijke instructie voor te maken.  

Naomi geeft aan dat zij iemand weet die eventueel springmateriaal wil overnemen. Jennifer 
geeft aan dat het meeste hiervan gebruikt zal worden voor de bokaal. 

Naomi geeft Ineke de tip om beperkter in te kopen voor JPF. Jennifer en Gertjan Borst 
hebben dit van Ineke overgenomen en dat zij gaan kijken of hier het een en ander qua 
logistiek kan aanpassen.  

Elly Verplancke geeft aan dat bij JPF veel vraag was naar waterijs. Ineke geeft aan dat dit 
lastig is om in te kopen.  

Naomi Gouwenberg geeft aan dat bij andere sportclubs niet meer gefrituurd wordt, zij 
vraagt of dit verplicht wordt van buitenaf. Ineke geeft aan dat dit niet verplicht wordt van 
buitenaf en dat er geen sprake van is bij de Duinruiters.  

 

Jennifer geeft aan vergeten te zijn te vertellen dat zij is aangeschoven bij een initiatief 
waar sport en evenementenverenigingen samen willen gaan voegen. ONS dorp. De Duinruiters 
heeft zich hierbij aangesloten onder het motto: stilstand is achteruitgang. Niets is nog 
verplicht, maar dit zou in de toekomst voordelen kunnen hebben voor de club. Dit is een 
tienjarenplan. Niets is nog zeker, maar meedenken kan zeker geen kwaad.  

29. Sluiting 
We sluiten om 22:28u 

30. Loterij 
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Training Otto en flexchair 24 Oktober 

Voor een ruiter is de zit een van de meest belangrijke onderdelen van de hulpen. Veel ruiters 
zijn zich echter niet bewust van de signalen die wij met onze zit doorgeven.  
Otto de dressuursimulator meet jouw sterke en zwakke punten en leert je bewust te worden 
van de hulpen die je (onbewust) geeft. De flex-chair geeft een uitgebreide analyse van jouw 
voorkeurshouding en leert je hiermee om te gaan.  
Deze zeer populaire clinic zal plaatsvinden op 24 oktober bij rv De Duinruiters te Den Helder. 
Kosten voor leden bedragen €75 niet leden betalen €95. Per persoon is er een sessie van 30 
minuten op de flexchair en 30 minuten op Otto. Inschrijven kan door een mail te sturen naar 
suzanne_apeldoorn@hotmail.com. Je ontvangt dan van ons een mail met het verzoek het 
bedrag te betalen. 
Je bent definitief ingeschreven als je betaling is ontvangen en je van ons een bevestiging 
hiervan per mail hebt ontvangen. LET OP: voor deze apparatuur geldt een maximaal gewicht 
van 100kg! 
 
Bij afmelding ontvang je geen restitutie van het inschrijfgeld. Men dient dan zelf voor een 
vervanger te zorgen.  
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Op 26 mei 1970 is onze vereniging opgericht. Dit betekent dat wij dit jaar ons 50 jarig 
bestaan vieren! We willen dit graag vieren tijdens onze jaarlijkse Duinruiter Bokaal op zondag 
14 juni van 14.00 tot 18.00 uur. We hebben een mooi programma die middag. Het lijkt ons leuk 
om tijdens het uitoefenen van onze mooie sport terug te kijken op de afgelopen 50 jaar, kom 
allen! 
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Dressuurproef uit het hoofd 

Veel mensen laten zich voorlezen bij het rijden van hun dressuurproef. Voor je eigen 
concentratie kan het prettig zijn de proef uit je hoofd te rijden. Vanaf het niveau Subtop is 
het zelfs verplicht om de proef uit het hoofd te rijden. 
Ook als het niet verplicht is, is het verstandig de proef wel uit je hoofd te kennen. Zo weet je 
welke onderdelen er komen en waar je je op moet voorbereiden. 

Verkeerd rijden is erg irritant en je kunt het je paard zeker niet kwalijk nemen. Zelfs als je 
voorlezer fout leest, is het nog altijd de verantwoordelijkheid van de ruiter om de proef juist 
te rijden. 

Twee strafpunten voor de eerste keer verkeerd rijden, vier strafpunten voor de tweede keer 
en uitsluiting van de proef wanneer je drie keer verkeerd rijdt. Wat is de beste manier om 
ervoor te zorgen dat jou dit niet overkomt? 

Hoe begin je? 

Begin met het doorlezen van de proef en teken hem daarna uit op een papiertje. De eerste 
paar keer teken je de proef met het boekje erbij, daarna kijk je of je het ook zonder boekje 
kunt. 

Een erg fijne manier hierna om je proef te leren, is om het rijden van de proef daadwerkelijk 
te visualiseren. Zoek een rustig plekje, ga zitten op een stoel en stel je voor dat je op je 
paard in de wedstrijdring rijdt. Als je op deze manier in gedachten je proef kunt rijden, kun 
je nog een stapje verder gaan door de aanwijzingen van je instructeur mee te nemen in je 
rijden. Waar moet je wat sterker inkomen, waar moet je meer ontspannen. 

Rijd de proef daarnaast ook altijd nog thuis een paar keer in de rijbaan. Zet hierbij echt de 
puntjes op de i. Dus goed door de hoeken, netjes op de letter je oefening rijden, ontspannen 
aanspringen in galop met de juiste aanspanning en na de uitgestrekte gang ook weer netjes 
terug nemen. Oefeningen die niet goed gingen kun je na het rijden van de hele proef nog een 
keer opnieuw doen. 
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Wist je dat……………….. 
 

……..de fed.wedstrijden voor 2020 op de vrijdagavond 17 april, 8 mei, 

          5 juni, 14 augustus en 4 september zijn. 

……..én De Duinruiter Bokaalwedstrijden op zaterdag 27 + zondag 28 juni 

 

……..de jaarvergadering voor alle leden op vrijdag 13 maart is, aanvang 20 uur 

……..alle leden met ouders of partner verwacht worden aanwezig te zijn 

……..na de vergadering, onder het genot van een drankje en hapje, 

          een gezellige loterij word gehouden 

……..de klaverjasavond van de friese buurt op vrijdag 6 maart 

          in onze kantine word gehouden, aanvang 19.30 u. 

 

……..één sigaretten peuk 15 liter grondwater kost om te verteren 

……..je hem daarom uitgedoofd in de buiten vuilnisbak mag doen!!! 

 

……..de zandbak op ons clubterrein ondanks de vele regen,  

          prima is om in te rijden 

……..alle leden daar gebruik van mogen maken 
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Schoonmaakrooster 
 

Woensdag  4 maart:  Rosanne v.M. en Senna v.D. 

 

Woensdag 29 april:   Annet B. 

 

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.B.  of  bij fam.v.M., van te voren even bericht. 

 

Kantinedienst 

 

Op alle 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, ook sigarettenpeuken, etc.  

in de vuilnisbakken doen !!!  Niet vergeten!!! 
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