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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, informatie over veulennamen, gezocht, 
 OTTO CLINIC, 50 jarig bestaan Duinruiters,  
Wist je dat, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen, wat hebben we een 
heerlijke zomer gehad!!!! Na het prachtige wat te warme weer voor sommigen en eker voor 
onze paardje at het wat te heet om te trainen. Heb jij leuke foto’s van deze zomervakantie, 
stuur ze mij dan even door, hartstikke leuk voor het clubblad!!! Het kan zijn dat je heerlijk op 
ponykamp bent geweest of dat je misschien wel een prachtige strandrit hebt gemaakt en hebt 
gezwommen in de zee met je topper. 

Aankomende zondag wordt de tweede leerzame en inzichtelijke wedstrijd gereden op ons 
terrein en 12 en 13 september alweer de 6E editie van de Duinruiters Bokaal. De bokaal 
organisatie zoekt nog handjes om te helpen bij deze prachtige wedstrijd en daarvoor kun je 
ons ook natuurlijk even een appje of mailtje sturen. 

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 16 october 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 

Dinsdag    :19.00 – 20.30 uur springles  pony /paard * 

• alleen in zomermaanden  
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AGENDA 
September 

Zondag 6 september  Wedstrijd PC. Callinghe pony en paard  Callantsoog 

Zondag 6 september  Wedstrijd RV. West-Friesland paard  Oudesluis 

Woensdag 9 september Wedstrijd RV.Acmaria Hippix pony en paard Oudkarspel 

Woensdag 9 september Wedstrijd Paardensportcentrum Belckmeer Sint Maarten 

Zaterdag 12 september  Duinruiters Bokaal pony en paard   Den Helder 

Zondag 13 september Duinruiters Bokaal pony en paard   Den Helder 

Zondag 13 september  Wedstrijd RV. Oude Veer pony en paard  Anna Pauowna 

Zondag 13 september Bixiedag pony      Hippolytushoef 

Zondag 13 september Bixie Belckmeer pony    Sint Maarten 

Woensdag 16 september Wedstrijd Manege Beukers pony en paard Oudkarspel 

Zondag 20 september Wedstrijd Paardensportcentrum Belckmeer Sint Maarten 

Zondag 20 september Wedsrijd RV. Wironruiters pony en paard Hippolytushoef 

Zondag 20 september Wedstrijd Manege Waarland pony en paard Waarland 

Zaterdag 26 september Manege Noot pony en paard    Callantsoog 

Zondag 27 september Manege noot pony en paard    Callanstoog 
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Oktober 

Zaterdag 3 oktober  Wedstrijd RV. Bucephales pony en paard  Barsingerhorn 

Zondag 4 oktober  Wedstrijd RV. Bucephales pony en paard  Barsingerhorn 

Zondag 4 oktober  Stal de Toekomst pony en paard   Heerhugowaard 

Zondag 11 oktober         Wedstrijd RV.Acmaria Hippix pony en paard Oudkarspel 

Zondag 11 oktober         Wedsrijd RV. Wironruiters pony en paard Hippolytushoef 

Woensdag 14 oktober  Wedstrijd Paardensportcentrum Belckmeer Sint Maarten 

Zaterdag 17 oktober Wedstrijd RV. Oude Veer pony en paard  Anna Paulowna 

Zondag 18 oktober   Wedstrijd RV. Oude Veer pony en paard  Anna Paulowna 

Zondag 25 oktober   Manege Noot pony en paard   Callantsoog 

Zondag 25 oktober  Wedstrijd Paardensportcentrum Belckmeer Sint Maarten 
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Veulennamen 
Het is weer voorjaar en de eerste veulens dartelen alweer rond. Je hoort de meest originele 
namen voorbij komen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Mag je je veulen zomaar een naam geven? 
Per stamboek is dit verschillend. Bij een aantal rassen moet je elk jaar een andere 
beginletter gebruiken voor de naam van het veulen. Bij andere rassen begint de naam van het 
veulen met de zelfde letter als die van vader of moeder. 

Niet verplicht, maar wel goed voor de herkenbaarheid is het vernoemen naar de stam waar 
het veulen uit komt. Een aantal voorbeelden van bekende merriestammen: de Loma-stam (van 
Sietse van Dellen), de Wisiada-Fisiadastam (van Martien Liefhebber), de Moukje-stam (van 
Fred van Straaten), de Sellie-lijn (van vh. Stal Roelofs), de Sina-stam, de Terma-stam, de 
Otrichta-stam (van Vervoorn), de Utopia-stam, de Bottie-stam (van René Franssen), de Daula-
stam, de Karla-stam. 
De meeste van deze stammen spelen al generaties lang een duidelijke rol in de Nederlandse 
fokkerij. 

Beginletters per stamboek: 

Belgisch Warmbloed Paard 
Een Belgisch Warmbloed Paard-veulen begint in 2020 met de letter U! Een Pony-veulen van 
het BWP begint met de letter B dit jaar. In 2021 volgen bij de paarden de V en bij de pony's 
de C dit op.  

Draver 
De Nederlandse Dravers werken ook met een alfabet. In 2020 is de M aan de beurt, en in 
2021 volgt de N. Daarnaast mag de naam maximaal 16 tekens lang zijn. 

Fjord 
Ook de namen van Fjordenveulens moeten met een vaste alfabetletter beginnen. In 2020 is 
dit de letter R, in 2021 de letter S. 

Groninger 
Het Groninger-hengstveulen wordt vernoemd naar zijn vader. De eerste letter begint met 
dezelfde letter als de naam van zijn vader. 
Bij merries is de fokker helemaal vrij in de keuze van een naam. 

Haflinger 
De naam van een hengstveulen moet met dezelfde letter beginnen als zijn vader, die van een 
merrie mag je zelf weten. 

Hannoveraner 
Het veulen krijgt een naam die begint met dezelfde letter als de naam van zijn vader. Er zijn 
echter wel enkele uitzonderingen. Wanneer de vader uit de hengstenlijn komt van o.a. Furioso 
xx, Cor de la Bruyere, Ladykiller xx, Quidam de Revel, Alme, Voltaire, Goldfish II, Flavius, 
Der Löwe xx, Baloubet du Rouet of Astflug xx, krijgt het veulennaam de eerste letter van die 
naam. 
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KFPS (Friezen-stamboek) 
In het jaar 2019 moeten de namen van de veulens beginnen met de letter M, N of O en in 
2021 mag je een naam verzinnen met de P, Q, R of S. 

KWPN 
De namen van paarden die als veulen bij het KWPN geregistreerd worden, dienen te beginnen 
met een per geboortejaar vaste letter (opeenvolgend van het alfabet, maar geen X, Y en Q) 
en bevatten maximaal twintig letterposities. 
In 2019 beginnen de veulennamen bij de KWPN-ers met de letter O en in 2020 kan je gaan 
brainstormen met de P. 

NRPS 
De eerste letter van de naam van NRPS-hengstveulens begint met dezelfde letter als de 
naam van zijn vader. 
Bij merrieveulens staat de naam vrij.  

NWPCS 
Bij het NWPCS (Welsh-stamboek) ben je vrij in de naamskeuze van het veulen. Er zijn geen 
verplichte beginletters. Er mogen alleen geen stalnamen van een ander gebruikt worden, daar 
dit het visitekaartje is van fokkers. 

Shetlander 
De Shetlander begint ook met een alfabetletter. In 2020 moet de naam met een O beginnen. 
In 2021 volgt de P. 
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Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe voorkant op het clubblad komt, heb jij leuke of 
sportieve foto’s van je pony of paard stuur deze dan naar redactie@hotmail.com 

Wie weet sla je straks digitaal het clubblad open en staan jullie op de cover. 
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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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LET OP!!!!! REUNIE IS IN 2021 
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 
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……..De Duinruiter Bokaalwedstrijden op zaterdag 12 + zondag 13 sept. zijn 

……..je op deze wedstrijden altijd effe een handje kan helpen!!! 

 

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

……..voor een pasje en info kan vragen bij het bestuur 

 

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

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

woensdag 26 augustus 2020 : Rosanne v.M. 

Woensdag 23 september 2020 : 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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