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Wat staat er in het clubblad 
 
Inhoudsopgave en woordje redactie. 
Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, lestijden,  
KNHS CORONA UPDATE 
Agenda, Dressuurproef uit het hoofd, Duinruiters Bokaal, Paard in de herfst, 
Wist je dat, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
En dan is helaas het Duinruiters seizoen alweer voorbij, de Duinruiters Bokaal was de 
allerlaatste wedstrijd op ons terrein. 

Jammer genoeg zit Corona nu de indoor wedstrijden dwars en we kunnen alleen maar hopen 
dat we allemaal gezond blijven en we snel weer wedstrijden kunnen rijden. Gelukkig mag er nog 
wel getraind worden en kunnen we natuurlijk altijd genieten van onze pony/paarden. 

Hoe de rest van het jaar loopt moeten we maar afwachten, de over heerlijke stamppot avond 
met de uitreiking van het club kampioenschap is voor ons als leden de laatste gezellige avond 
op de club en ik kan er nu alleen maar heel hard op hopen dat deze door kan gaan. 

Het wedstrijd seizoen van 2021 begint op ons eigen terrein weer in april en da hopen wij jullie 
natuurlijk allemaal weer te zien met de toppers. 

 

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 18 december 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  

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

!
!
!
!

!



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

UPDATE NIEUWE CORONAMAATREGELEN PAARDENSPORT PER 14 OKTOBER 2020 

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere 
verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Een aantal maatregelen gelden specifiek 
voor de sportsector en hebben invloed op de paardensport. Het belangrijkste doel van 
deze maatregelen is om groepsvorming, sociale contacten en reisbewegingen zo veel 
mogelijk te reduceren. De nieuwe maatregelen gaan in op 14 oktober om 22:00 uur en 
gelden voor tenminste twee weken, misschien nog langer. In de weken tot 27 oktober 
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

Wel paardrijden, geen wedstrijden voor volwassenen 
Paardrijden en het volgen van lessen of trainingen is toegestaan indien 1,5 meter afstand 
gehouden wordt. Dit is mogelijk omdat de paardensport geen teamsport en geen contactsport 
is. Paardensport vindt voornamelijk buiten of in een grote natuurlijk geventileerde ruimte 
zoals een binnen rijbaan plaats, waardoor bij de meeste disciplines altijd 1,5 meter afstand 
gewaarborgd kan worden. Er geldt een verbod op wedstrijden voor volwassenen. Onderlinge 
wedstrijden voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar van dezelfde club/vereniging zijn 
toegestaan, zonder publiek. 

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor tenminste de komende twee weken en 
misschien langer, in de paardensport: 

1. We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om 
onderling 1,5 meter afstand te houden. 

2. Er worden geen wedstrijden verreden. (Voor topsporters gelden uitzonderingen, zij 
worden hierover z.s.m. geïnformeerd door de KNHS.) 

3. Onderlinge wedstrijden voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan onder de volgende 
voorwaarden:  
o Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege 

toegelaten. (Let op: onderlinge wedstrijden hoeven niet te worden aangevraagd en zijn 
niet voor winstpunten.) 

o Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden. 
o De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden. 
o Publiek is niet toegestaan. 

4. Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige 
ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. 
Dit geldt dus voor het rijden in een binnen rijbaan. 

5. Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief 
instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter 
tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende 
groepjes en zij niet mengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een buitenrit, ruiters per 
groepjes van 4 duidelijk te onderscheiden moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een 
gekleurd hesje.   
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6. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 
meter afstand te houden. Alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan onder de 
voorwaarden zoals vermeld bij punt 3. Kinderen met klachten blijven thuis. 

7. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, training of onderlinge 
wedstrijd. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen 
gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus. 

8. Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, 
de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen. 

9. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training 
en/of onderlinge wedstrijd. 

10. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit 
geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp 
bij het sporten kan een uitzondering worden gemaakt. 

11. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten. 
12. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje 

te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het 
paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Download een poster van de 
FNRS en KNHS om bezoekers te wijzen op het dragen van een mondkapje op uw 
accommodatie. 

13. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 
Online dressuur rijden  
De KNHS zal zo spoedig als mogelijk is weer online dressuur events openzetten voor 
paardrijden.nl, zodat ruiters thuis een dressuurproef kunnen opnemen en deze online laten 
beoordelen door een KNHS-jurylid. 
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AGENDA 
Omdat er momenteel geen wedstrijden gereden mogen worden heb ik niks neergezet voor 
jullie op deze pagina. Zodra het weer mag, komen we weer met een overvolle wedstrijd 
agenda. 
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Dressuurproef uit het hoofd 

Nu tijdens de corona-crisis mag je uit het hoofd proeven rijden, deze laten filmen en insturen 
naar de KNHS of WeAllRide. Maar uit het hoofd is nog niet even makkelijk... 

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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Duinruiters Bokaal 2020 
Het was een bijzondere editie, alle voorbereidingen waren al klaar tot dat KNHS en onze 
regering besloot dat het niet door kon gaan in juni. Gelukkig hadden wij als organisatie al een 
n reservedatum staan. Het werd 12 en 13setpember, en wat was het weer een prachtig 
weekend!!!! 

Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor het realiseren van onze twee daagse 
dressuur en spring wedstrijd. 

Graag zien we jullie weer op 12 en 13 juni 2021 voor alweer een 7e editie van de 

Duinruiters Bokaal. 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 
 

	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

	  

 

 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiters 
oktober 2020 jaargang 45 nr: 5 
 

 

Paard in de herfst 
De herfst: De dagen zijn korter en het weer is guur.  
Veel stalhouders beëindigen met deze weersomslag het weideseizoen en zij halen de paarden 
weer naar binnen. 
Deze overgang van weide naar stal levert bij sommige paarden gezondheidsproblemen op die 
voorkomen kunnen worden met goed management. 

1. Op- en afbouwen 
Het is belangrijk de graastijd af en de stal tijd op te bouwen. In de wei heeft het 
paard meer beweging en natter voer. Dit wordt in het stalseizoen aanzienlijk 
verminderd. 
Het spijsverteringssysteem moet zich hier geleidelijk op aanpassen. Het beste kun je 
hier enkele weken voor uittrekken. 
  

2. Extra beweging 
In het weideseizoen is het darmstelsel van het paard een stuk actiever dan wanneer 
het paard een groot deel van de dag op stal staat. 
Hierdoor kunnen makkelijk verstoppingen ontstaan. Het is daarom belangrijk het paard 
extra beweging te geven: onder het zadel, in de paddock, stapmolen of aan de hand. 
  

3. Stalstrooisel 
Als het paard stro in zijn stal heeft, kan het de hele dag door knabbelen. Heeft het 
paard echter vlas of een andere niet-eetbare stalbedekking, dan is het verstandig 
ruwvoer in een slowfeeder bij te voeren. 
  

4. Ruwvoer 
Voer meerdere keren per dag een portie ruwvoer zodat het darmstelsel van het paard 
actief blijft. 
  

5. Water 
Te weinig water drinken in combinatie met veel droog voer is een veel voorkomende 
oorzaak van verstoppingskoliek. 
Zorg ervoor dat het paard altijd vers drinkwater tot zijn beschikking heeft. 
Mechanische drinkbakjes moeten schoon zijn, goed functioneren en het water moet 
niet te koud zijn. 

Kortom: een aantal punten om rekening mee te houden wanneer de dagen korter worden en de 
paarden minder of niet op het land staan. 
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……..je door bij Avia te tanken aan club sparen meedoet 

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

 

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

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

 

……..de datums voor de federatie wedstrijden in 2021 

          reeds zijn vast gelegd t.w.: 

……..vrijdagavonden 16 april en 14 mei, zondag 23 mei leerzame dress.w. 

……..weekend 12+13 juni duinruiter bokaal, zondag 27 juni leerzame dress.w. 

……..vrijdagavonden 9 juli, 13 augustus en 3 september, en 

……..zondag 25 juli leerzame dressuur wedstrijd zijn 

 

……..alle leden altijd vrij mogen rijden bij de duinruiters 

……..men de sleutel van het hek bij een bestuurslid kan halen                                             

          of op kortevliet 38 bij fam.B. 

 

……..je zaterdag 11 september 2021 de Trekkertrek wedstrijd in  

          Julianadorp op je kalender mag zetten 

……..de voorjaarsvakantie van 20 t/m 27 februari is 
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Schoonmaakrooster 
 

woensdag 18 november 2020 : Kaylee van der W. 

Woensdag 20j januari 2021 : Rosanne v.M. en Zoe V. 

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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