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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, 
Bestuur nieuws, OTTO CLINIC, 50 jarig bestaan Duinruiters, Zonder beugels rijden,  
Wist je dat, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
Hoe gaat het met jullie? Ik hoop natuurlijk dat al onze leden en alle mensen die het clubblad 
lezen gezond zijn. We leven in een rare tijd, voor mij was Corona een biertje en hamsteren 
een goede reclame van een supermarkt, deze woorden krijgen zo maar een andere betekenis.  

Gelukkig kunnen we nog wel lekker met onze pony of paard bezig zijn, waar alle andere sporten  
net weer gaan opstarten konden wij als ruiter wel genieten van onze hobby. 

Weliswaar zonder wedstrijden of clublessen, al gaan die laatste snel weer beginnen, maar nu is 
het misschien de tijd om die middendraf net even spectaculairder te krijgen, of door lekker 
iets anders te doen, zoals vaak naar het strand of een sprongetje mee te nemen. 

Bij de club missen we jullie ook, niet alleen in de lesvorm maar ook zijn er grote veranderingen 
met de wedstrijden, zo hebben we helaas al een aantal wedstrijden moeten annuleren en is de 
Duinruiters Bokaal verzet en gaan we met zijn allen duimen dat we die wel door mogen laten 
gaan en daarna fijn op ponykamp kunnen.  

 

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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 Sluitingsdatum kopie 19 Juni 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 
 

Wegens het Corona virus worden er zoveel wedstrijden geannuleerd dat we niet de 
gebruikelijke agenda hebben geplaatst. 

Maar hebben we een paar leuke foto’s in dit bericht geplaatst om te genieten van wat we 
hadden.  
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ZO ZIJN PAARDEN!!!!!!	  

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

Waarom maken paarden elkaar schoon? 

Zien hoe twee paarden elkaars rug krabben is een mooie ervaring, vooral als je begrijpt dat 
dit een band schept tussen twee paarden. 

Paarden zijn de meest sociale wezens uit de dierenwereld. Ze zijn erg afhankelijk van elkaar 
voor gezelschap voor gezelschap en veiligheid. In het wild leven ze in kudden, waarze een 
sterkte band ontwikkelen met de andere paarden. Naast deze liefde voor elkaar komt dat ze 
moeilijk bij bepaalde plekken op het lichaam kunnen komen en je hebt een overeenkomst 
waarbij vriendelijke paarden mar al te graag elkaar vaan die vervelende jeuk willen afhelpen. 
Het gaat dus niet zozeer om schoonmaken, want ze doen dit niet om elkaar schoon te maken. 
Het is eerder een ritueel waarbij op moeilijk te bereiken plekken wordt gekrabd, wat ook hun 
band versterkt. 
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Hallo allemaal, 
  
We hopen dat het goed met jou, je familie en vrienden gaat in deze bijzondere tijd. Wat kan 
de wereld op eens op zijn kop staan zeg! 
  
Gelukkig hebben wij een mooie passie waar we ook in deze tijd onze energie in kwijt kunnen. 
Het is wellicht niet altijd zoals je voor ogen had, geen verenigingslessen en geen wedstrijden, 
maar onze gezondheid en dat van onze naasten is nu wat telt. 
  
Zoals jullie hebben kunnen zien op onze Facebook pagina volgen we de richtlijnen die ons 
vanuit het RIVM en de KNHS gegeven worden. 
  
Zodra we weer groen licht krijgen zullen we de lessen weer op gaan pakken. 
  
Zoals jullie zullen begrijpen gaan de wedstrijden van 17 april en 8 mei niet door en hebben we 
ook besloten om de Duinruiter Bokaal dit jaar te verplaatsen van 13 en 14 juni naar 12 en 13 
september. De avondwedstrijd die gepland stond op 11 september komt hiermee te vervallen. 
  
Het 50-jarig bestaan dat gepland stond voor zondag 14 juni zal ook verplaatst worden naar 
zondagmiddag 13 september. Vergeet deze niet in je agenda te zetten en schroom niet om 
oud-leden die je kent ook te informeren. 
  
Voor de Onderlinge Wedstrijden zal 17 juli, 14 augustus en 12 september mee tellen. 
  
Mochten je vragen hebben, schroom dan niet om ons te contacten. 
 
Voor nu wensen wij iedereen alle goeds in deze rare tijd, pas een beetje op elkaar en je 
medemens, respecteer de richtlijnen en hopelijk kunnen we dan spoedig weer samen onze 
mooie sport uitvoeren. 
  
Groeten, 
 
Het Duinruiter Bestuur 
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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 
13 September 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! 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
April 2020 jaargang 45 nr: 2 
 

 

!

!
!

!
!



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
April 2020 jaargang 45 nr: 2 
 

Zonder beugels 
 

Voor verbetering van je houding en zit, kan het zinvol zijn af en toe zonder beugels te rijden. 
Dat klinkt wel heel simpel maar valt in de praktijk nog niet altijd mee. We geven jullie een 
aantal tips om het rijden zonder beugels makkelijker te maken. 

1. Begin met stretchen 
Voordat je überhaupt opstapt, ga je jezelf stretchen. Een fijne oefening hiervoor is 
de volgende: ga op je rug op de grond liggen en zet je rechtervoet zo dicht mogelijk bij 
je rechterbil. Leg je linkerenkel op je rechterbovenbeen en houd dit even vast. Doe dit 
ook met je andere been en herhaal beide kanten een paar keer. 
  

2. Zorg voor een goede warming-up 
Rijd jezelf en je paard eerst warm in alle gangen. Pas als je voelt dat hij zijn rug 
loslaat, ga je zonder beugels rijden. Bouw geleidelijk op: eerst een paar passen, daarna 
een paar minuten en pas later langere tijd. Probeer niet meteen lang zonder beugels te 
rijden en controleer de rug van je paard regelmatig. 
  

3. Geen beugels in de weg 
Kruis de beugels voor je zadel langs of haal ze zelfs van je zadel af zodat ze niet in de 
weg hangen. Je kunt een losse beugelriem om de hals van je paard hangen of een 
bokriempje aan je zadel bevestigen om je vast te kunnen pakken als je wel je 
evenwicht verliest. 
  

4. Rijd in een veilige omgeving 
Wees verstandig en rijd in een afgesloten rijbaan. Rijd niet zonder beugels op de weg 
of midden in het veld in de stortregen op een paard dat een tijd niet gereden is… 
  

5. Begin in galop 
Ja, natuurlijk ga je eerst stappen. Maar daarna kun je beter eerst aangalopperen. 
Galop is vaak makkelijker uit te zitten dan draf. Zorg dat je lekker ontspannen 
galoppeert voordat je terugneemt in draf. Probeer met de beweging mee te gaan. 
  

6. Tel mee 
Door in het ritme van je paard te tellen, is het makkelijker mee te bewegen. Tel 
hardop in stap telkens tot vier, in draf tot twee en in galop tot drie. 

  
7. Kijk vooruit 

Houd je hoofd rechtop en focus op een bepaald punt in de bak. Kijk niet naar beneden 
omdat je houding dan verandert. 
  

8. Concentreer op je ademhaling 
Door aan je ademhaling te denken blijft je bovenlichaam soepel en helpt het je te 
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ontspannen. 
  

9. Wees zacht in je handen 
Probeer je handen niet te gebruiken om balans te houden. Gebruik je benen en je 
buikspieren om recht te blijven zitten. 
  

Relax 
Des te meer je gespannen bent, des te moeilijker het is om zonder stijgbeugels te rijden. Dus 
probeer te ontspannen, ga dieper zitten en beweeg met je paard mee. Probeer je ook niet met 
je benen vast te houden. Houd je knieën en bovenbenen ontspannen en laat je tenen naar 
voren wijzen. Span tenslotte je buikspieren iets aan om netjes rechtop in het midden van het 
zadel te zitten. 
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Wist je dat 
 

 

…..de fed.wedstrijddatums gewijzigd zijn, nu op vrijdagavond 17 juli, 

14 augustus en 12 + 13 september. 

……..én De Duinruiter Bokaalwedstrijden op zaterdag 12 + zondag 13 sept. 

……..op zondagmiddag een reunie is vanwege het 50 jarig bestaan 

……..zoveel mogelijk oudleden persoonlijk uitgenodigd worden 

……..natuurlijk alle leden en oudleden van harte welkom zijn 

……..het pony/paardenkamp van 25 t/m 27 september word gehouden 

……..dit weer plaats vind in Wateren 

……..men voor info en zich op kan geven bij het bestuur 

……..je door bij Avia te tanken aan clubsparen meedoet 

……..voor een pas je en info kan vragen bij het bestuur 

……..je met een nieuwe Vomarpas ook voor je club spaart 

……..dit via Ineke B. geregeld kan worden 

……..de jaarvergadering van 13 maart redelijk bezocht werd 

……..men gezellig heeft zitten napraten met een drankje en hapje 

……..dit zinvol is om met elkaar van gedachte te wisselen 
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Schoonmaakrooster 
 

Woensdag 8 Juli : Annet B. 

Woensdag 5 Augusts : Rosanne v.M. 

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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