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Wat staat er in het clubblad 
 
Inhoudsopgave en woordje redactie. 
Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, Agenda, 
Leden vergadering, Notulen, Slaap weekend, 
Duinruiters Bokaal, Coronavirus en Paardensport, 
Clinic Jacob van der Heide, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
Zijn jullie ook zo blij met de versoepelingen???? Bijna alles  mag en kan weer, heerlijk weer 
terug naar het “oude” voor  de vereniging betekent het ook en hoop. We kunnen nu namelijk 
weer wedstrijden gaan organiseren, de Duinruiters Bokaal kan doorgaan en we kunnen  op  
Ponykamp met zijn allen!!!!!!!!! 

We zien elkaar voor het eerst allemaal weer op de jaarlijkse ledenvergadering 30 juli, heb je 
inbreng of wil je wat kwijt, kom dan vooral!!!  

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

te Den Helder 
 

Het bestuur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bezoekadres Duinruiter terrein en kantine:  
Jan Aarjensz Prinsstraat 48   
1785 BC Den Helder  
  
 
 
Aanspreekpunten:  
Financiële vragen                         Cheryl Leijenaar       06-15862011 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 

Cheryl Leijenaar 
Penningmeester  
Tel: 06- 15862011 
penningmeester@duinruiters.com 
 

         Patrick Noorlander 
         Algemeen bestuurslid 
         Tel: 06-21891983 
	  	  	  patrick@duinruiters.com 
 

  Naomi Gouwenberg 
  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 
   
 
 
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 20 augustus 2021 

 

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 
JULI 

Vrij/zat/zon  1,2,3 en 4 juli  Fed. Dressuur Paard/Pony Oudkarspel 

Zaterdag   1 juli   Fed.Dresuur Paard/pony Schagerbrug 

Zondag  4 juli   Fed. Dressuur pony  Sint Maarten 

Woensdag  7 juli   Fed. Dressuur paard/pony Anna Paulowna 

Woensdag  7 juli   Fed. Dressuur paard/pony Barsingerhorn 

Vrijdag  9 juli   Fed. Dressuur paard/pony Den Helder 

Vrijdag  9 juli   Fed. Dressuur paard/pony Middenmeer 

Zaterdag   10 juli   Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Zondag  11 juli   Fed. Dressuur paard/pony Callantsoog 

Donderdag  15 juli   Fed. Dressuur paard/pony Hem 

Zaterdag  17 Juli   Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Zondag  18 juli   Fed. Dressuur paard/pony Schoorl 

Zondag  18 juli   Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Woensdag  21 juli   Fed. Dressuur paard/pony Barsingerhorn 

Donderdag  22 juli   Fed. Dressuur paard/pony Oudesluis 

Zaterdag  24 juli   Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Zondag  25 juli   Fed. Dressuur pony  Middenmeer 

Zondag  25 juli   Fed. Dressuur paard/pony Den Helder 

Zondag  25 juli   Fed. Dressuur paard/pony Sint Maarten 

Woensdag   28 juli   Fed. Dressuur paard/pony Oudkarspel 
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AUGUSTUS 

Zaterdag  1 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Callantsoog 

Woensdag  4 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Barsingerhorn 

Vrijdag  6 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Schagerbrug 

Zaterdag  7 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Heerhugowaard 

Zondag  8 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Hippolytushoef 

Donderdag  12 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Oudeluis 

Vrijdag  13 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Den Helder 

Zaterdag  14 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Heerhugowaard 

Zondag  15 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Zondag  15 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Sint Maarten 

Woensdag  18 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Barsingerhorn 

Woensdag  18 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Oudkarspel 

Vrijdag  20 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Callantsoog 

Zaterdag  21 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Bergen 

Zaterdag  21 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Heerhugowaard 

Zaterdag  21 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Hem 

Zondag  22 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Oudkarspel 

Zondag  22 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Schagerbrug 

Zondag  22 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Hippolytushoef 

Zaterdag  28 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Heerhugowaard 

Zaterdag  28 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Schoorl  

Zaterdag  28 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Den Helder 

Zondag  29 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Den Helder 

Zondag  29 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Heerhugowaard 
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Zondag  29 augustus  Fed. Dressuur paard/pony Wijdenes 

Zondag  29 augustus  Fed. Dressuur pony  Sint Maarten 
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Algemene Leden Vergadering 30 juli 2021 
  

Hierbij worden alle leden van de Duinruiters uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene 
Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 2 juli 2021. 
  
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 2020 en de planning voor 
2021 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 2020. 
4. Jaarverslag over 2020 van de voorzitter. 
5. Financieel jaarverslag over 2018 van de penningmeester. 
6. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. 
7. Verslag lessen. 
8. Verkiezen toetreden nieuwe bestuursleden: Naomi Gouwenberg en Patricia Kracht . 
9. Voortgang ONS. 
10. 50-jarig bestaan. 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
13. Loterij 
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 1. Opening en afmeldingen. 

We openen om 20:05u K. vd Wal, A. Baartman, A. Pille en Liane hebben afgezegd. Wat 
betreft de corona-maatregelen houden wij de komende tijd de richtlijnen van de KNHS 
aan. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn geen ingekomen stukken of 
mededelingen 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2019. Er zijn geen reacties op de notulen van 
2019 

4. Jaarverslag over 2019 van de voorzitter. In 2019 zijn zes wedstrijden georganiseerd. 
Er is er één afgezegd ivm hitte. Wendy G geeft aan dat de Duinruitersbokaal een groot 
succes was, de planning was prettig, het springen op de zaterdag is goed bevallen. De 
ow’s zijn in 2019 gecombineerd met de fw’s. Dit is wat het bestuur betreft goed 
bevallen. Op 9 sept 2019 was het JPF. Dit is goed verlopen. Er is hard gewerkt om de 
alcohol misbruik dit jaar onder controle te krijgen, dit is goed gelukt. 11 sept 2021 is de 
volgende JPF. Naomi vertelt dat er zes clubbladen per jaar via mail verspreid worden. 
Gerard vraagt hoe adverteerders reageren op het digitaal verspreiden van het clubblad. 
Naomi geeft aan dat er weinig verandering in adverteerders is. Elly vraagt zich af of het 
nog zinvol is om het clubblad uit te brengen, Jennifer geeft aan dat de sponsoren 
belangrijk zijn voor de club. In 2019 heeft het terrein flink wat voeten in de aarde 
gehad.. De bodem heeft veel extra werk en kosten met zich meegebracht. Hij is nog 
steeds wat zwaar, er wordt nu gekeken of deze van onderaf beregend kan worden. In 
oktober is de clinic van Otto en de flexchair geweest. Hiervoor was veel animo en 
Suzanne geeft aan dat iedereen hier erg enthousiast over was en dat dit in 2020 in 
oktober wordt herhaald. Jennifer geeft aan dat het bestuur open staat voor clinics, 
wanneer een lid een suggestie heeft en dit kan onderzoeken en opzetten wordt dit zeer 
gewaardeerd. Er zijn twee bingo’s geweest in 2019. Dit waren leuke avonden waar een 
leuke bijdrage voor de club is verdiend. Het afgelopen jaar is na ongeveer 20 jaar 
afscheid genomen van onze instructie Richard van Mourik. Tijdens de 
clubkampioenavond heeft dit plaatsgevonden. De intentie is er om voorlopig nog wel 
verder te gaan met lesgeven op de club, gezien veel zuster-verenigingen hiermee 
stoppen. Het ledenaantal loopt wat terug, we proberen creatief te zijn in het aanbieden 
van verschillende lidmaatschappen. Hiervoor zijn een aantal ideeën die nog wat verder 
uitgewerkt moeten worden. 

5. Wedstrijden 2020 Voor 2020 staan ook zes federatie wedstrijden gepland. Dit jaar 
bestaat de club 50 jaar. Het bestuur heeft gedacht dit te vieren op de zondagmiddag van 
de Duinruiters Bokaal. Dit staat gepland van 14:00u tot 18:00u. Op facebook wordt hier 
al wat bekendheid aan gegeven en komen al veel leuke reacties binnen. We hopen dan 
ook op een goede opkomst. Hier zal ook nog wat bekendheid aan gegeven worden 
d.m.v. flyers of een stukje in de krant. In 2020 worden de ow’s weer samengevoegd met 
de federatie wedstrijden. 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiter 
juni 2021 jaargang 46 nr: 3 
 

6. Onderlinge wedstrijden In 2020 worden de ow’s weer samengevoegd met de federatie 
wedstrijden. 

7. Ponykamp 2019/2020 Ponykamp 2019 was een groot succes. In 2020 is het laatste 
weekend van weekend van september gepland. De locatie is gereserveerd en men kan 
zich weer opgeven. 

8. Financieel jaarverslag over 2019 van de penningmeester. Cheryl neemt het 
penningmeesterschap van Marleen over dit jaar. Per 1 jan. Jl is Cheryl dus de nieuwe 
penningmeester. Zijn heeft de meeste facturen al verstuurd. Het financieel jaarverslag 
2019: De contributie is al een aantal jaren niet verhoogd. De instructie kosten zijn 
omlaag gegaan i.v.m. een daling in het aantal lessende leden. Er is wat geïnvesteerd in 
clinics, dit valt onder de post ‘ instructie’. Van de contributie kunnen de instructie kosten 
worden betaald. Dit komt mede doordat we een flink aantal startkaartleden hebben. Er 
zijn minder kosten geweest aan wedstrijden waardoor we daar wat meer aan over hebben 
gehouden. 

De sponsoren van het clubblad leveren een aanzienlijk bedrag op. Jennifer roept dan ook 
op om zo nu en dan een stukje naar de redactie te sturen om het clubblad te vullen. De 
hondenclub maakt nog steeds gebruik van ons terrein, dit verloopt goed en levert nog 
een leuk bedrag op. De Vomar passen zijn nog steeds in gebruik, evenals de Avia pas. Er 
zijn nog passen, die kunnen gebruikt worden. Naomi geeft aan dat een dergelijke actie 
ook bij Agradi hebben. Gerard vraagt of de Rabobank nog sponsort. Cheryl geeft aan dat 
je kunt stemmen op de Rabo clubkas. Dat komt elk jaar terug. Als je lid bent van de 
Rabobank kun je mee stemmen voor de Rabo clubkas. Deze staat niet op de begroting, 
Cheryl maakt een notitie en zoekt dit met Marleen op. Wat kosten betreft betalen we 
huur aan de gemeente, energiekosten en WOZ. Er is geïnvesteerd in nieuwe lampen, een 
nieuwe meter waardoor we minder kosten gaan maken. De kantine heeft weer een mooie 
opbrengst in 2019. Gerard en Ineke zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor en 
aangezien zij geen lid meer zijn van de club willen wij ze extra in het zonnetje zetten en 
een bloemetje aanbieden. JPF heeft 4500€ opgeleverd in 2020. Dit is dus zeker de 
moeite waard om te blijven doen. In 2019 heeft de club van de gemeente subsidie 
gekregen. Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief bedrag van €211,02. 
Voor meer informatie over de cijfers kunnen leden contact opnemen met Cheryl. De 
begroting van 2020 moet worden aangepast, Cheryl gaat hiernaar kijken en delen met de 
leden. 

9. Verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie. Suzanne 
Berbee en Leonie Wessels hebben de kascontrole uitgevoerd. Hier waren geen 
bijzonderheden op aan te merken. Zij hebben dit allebei al twee keer gedaan. Laura Weel 
en Gerard Borst melden zich aan voor volgend jaar. 

10. Verslag lessen Jennifer denkt mee met het ONS project in Julianadorp. De 
Duinruiters zijn hierbij aangesloten omdat het interessant kan zijn om met andere 
verenigingen samen te gaan werken. Niet alleen in het opzicht van terrein of kantine, 
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maar ook in het aantal leden. Hierin is nog niets besloten, maar we zijn erg benieuwd 
wat de ontwikkelingen hier in zullen zijn. In de laatste bestuursvergadering is gesproken 
over de mogelijkheid om de binnenbaan te huren bij manege Noot voor het geven van de 
lessen van Liane. Dit i.v.m. het slechte weer en het vaak af moeten zeggen van de lessen 
hierdoor. Nu zit de lente en het mooie weer er aan te komen, maar wellicht is dit een 
optie om voor het komende winter seizoen te gaan doen. 

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 Maaike wil met Stef kijken naar de website, Annemarie gaat dit opzetten 
zodat zij met elkaar in contact komen. Leonie geeft aan dat tips en ideeën welkom zijn 
voor de Duinruiters Bokaal. Dit is het zesde jaar en ze zouden graag input en feedback 
van de leden willen ontvangen. Cheryl gaat kijken of inschrijvingen direct online betaald 
kunnen worden via de website van de KNHS. 

13. Sluiting We sluiten de vergadering om 21:30u. 

14. Loterij. 

 

 

 

 

 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiter 
juni 2021 jaargang 46 nr: 3 
 

 

 

	  

	  

	  

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LR & PC De Duinruiter 
juni 2021 jaargang 46 nr: 3 
 

Heee allemaal, 

 Nieuwe ronde, nieuwe kansen…. Hopelijk dat het Duinruiterweekend dit jaar wel door kan 
gaan, want we kunnen inmiddels wel wat leuks in het vooruitzicht gebruiken. We gaan er dus 
weer voor om dit jaar naar Drenthe te gaan. 

 Wanneer? 

Vrijdagmiddag 24 september heen en zondagmiddag 26 september weer terug. 

Hieronder nog wat extra informatie: 

Wat is exact de locatie? 

De Alberthoeve in Wateren (grens Friesland/Drenthe) +/- 2 uur rijden met trailer vanuit Den 
Helder. 

Kun je wat vertellen over de locatie? 

De locatie is een oude manege die nu als groepsaccomodatie verhuurd wordt. De oude kantine 
is nu de living voorzien van een lange eettafel en diverse hangbanken. Tevens is er een 
complete keuken. Alles is netjes onderhouden. Op de 1e verdieping bevinden zich de 
slaapkamers en douches. Er zijn verschillende slaapkamers, 2, 4 en 6 persoons. Veelal gaat de 
verdeling van zelf. De boxen bevinden zich in de oude binnenbak direct achter de living. Dit 
zijn keurige systeem boxen met meer dan genoeg ruimte en frisse lucht. 

Om de manege heen liggen diverse landjes waar viervoeters alleen of in groepjes kunnen 
lopen. Veelal gaat de indeling van zelf. 

Wat is globaal het programma per dag? 

Het idee is om vrijdagmiddag in de loop van de middag te vertrekken richting Wateren. Voor 
het avondeten kunnen we dan nog een rit maken. Bij terugkomst eten we gezamenlijk en is 
iedereen daarna vrij te doen wat hij/zij wil. Veelal zullen gezamenlijk gezellig gaan zitten 
kletsen en nemen we nog wat te drinken, kunnen er spelletjes gespeeld worden etc. 

Zaterdagochtend zullen we na het ontbijt weer op pad gaan met de viervoeters. Onderweg 
maken we een picknick stop en in de loop van de middag keren we weer terug naar de 
Alberthoeve. Hier is eventueel nog de gelegenheid voor wie wil de waterbak op het terrein uit 
te proberen. ’s Avonds eten we weer gezamenlijk en zal er nog een avond activiteit zijn. 

Zondagochtend gaan we wederom na het ontbijt op pad met de viervoeters. Deze dag zal de 
rit iets korter zijn dan de voorgaande dag zodat we op tijd terug zijn om halverwege de 
middag weer te vertrekken richting huis. 
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Hoe worden de groepen ingedeeld en begeleid? 

Voorgaande jaren zijn we allemaal gezamenlijk gegaan, dit was heel gezellig en ging ook goed. 

Kun je ter plekke ook een viervoeter huren? 

Ja dat kan, bij de Ludanchelo Hoeve in Wateren daar zijn paarden en pony’s in diverse opties 
te huren. Voorgaande jaren is dit goed bevallen. 

Mogen er ook niet-leden mee? 

In eerste instantie is deelname voor leden en ouders van leden. Dit omdat wij de niet-leden 
veelal niet kennen en daar wel de verantwoording voor dragen tijdens die dagen. Verzoeken 
kunnen wel ingediend worden en zullen per geval bekeken worden. 

Kosten? 

Overnachten inclusief eten en drinken is € 100 per persoon voor leden en € 125 per persoon 
voor niet-leden. Wil je je viervoeter meenemen dan zijn de kosten voor een box en weidegang 
€ 30 totaal en voor alleen weidegang € 16. 

 Vervoer? 

Op eigen gelegenheid, maar kom je er niet uit laat dit dan weten dan kijken wij wat we kunnen 
regelen. 

 Lijkt het je leuk om mee te gaan reageer dan snel. 

Heb je vragen, stel ze gerust. 

 Groeten, namens het slaapweekend committee, 

 Cheryl 
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CORONAVIRUS EN PAARDENSPORT *UPDATE 18 JUNI* 

CORONA-UPDATE: BIJNA ALLE MAATREGELEN OPGEHEVEN, VANAF 26 JUNI, 
WEDSTRIJDEN WEER TOEGESTAAN 

Vanavond, vrijdag 18 juni, maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister 
De Jonge bekend dat vanaf 26 juni bijna alles kan, waarbij 1,5 meter afstand de norm 
blijft. Dat betekent voor de paardensector ook goed nieuws. De mondkapjesplicht 
vervalt, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden en vanaf 26 juni mogen er weer 
wedstrijden worden georganiseerd voor iedereen. Ook is publiek toegestaan als er 
onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Medio augustus kijkt het kabinet wanneer 
de laatste stap van het openingsplan gezet kan worden. 

Hiermee vervallen veel maatregelen die in meer of mindere mate de afgelopen 1,5 jaar golden 
in de paardensector. De belangrijkste maatregel die overblijft is dat volwassenen vanaf 18 
jaar, 1,5 meter afstand moeten houden en dat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen 
houdt. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als 
dit nodig is voor de sportbeoefening. 

Voor evenementen gelden nu nog andere regels. Houd hiervoor de website van de organisator 
van het betreffende evenement in de gaten. 

Paardrijden en lessen 
Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. 
Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter 
afstand gehouden te worden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 

Wedstrijden toegestaan 
Wedstrijden zijn toegestaan en publiek mag aanwezig zijn als er onderling 1,5 meter afstand 
gehouden wordt. Het sportprotocol van NOC*NSF geeft goede handvatten bij de organisatie 
van wedstrijden. Deze wordt begin volgende week aangepast en zal gepubliceerd worden 
op: https://nocnsf.nl/sportprotocol. 

Wedstrijdorganisaties die in de komende weken een activiteit hebben aangevraagd worden 
per mail door de KNHS geïnformeerd. Vanaf 1 juli brengt de KNHS bij wedstrijdorganisaties 
weer wedstrijdafdracht in rekening. 

Overige paardensportactiviteiten 
De afgelopen maanden konden er diverse tijdelijke ‘corona’ activiteiten georganiseerd worden. 
Deze vervallen nu de reguliere wedstrijdsport weer hervat kan worden. Om organisaties nog 
voldoende gelegenheid te geven geplande activiteiten om te zetten mogen onderstaande 
activiteiten nog georganiseerd worden tot en met 30 juni: 

• Manege en verenigingsactiviteiten (voor promotie- en winstpunten) 
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• Corona beoordelings- en meetmomenten 

Omdat beoordelings- en meetmomenten een groot succes waren de afgelopen maanden heeft 
de KNHS besloten als vervolg hierop een nieuwe pilot meetmomenten te starten. 

Pilot meetmomenten 
Tijdens het overheidsverbod op wedstrijden was het mogelijk om beoordelings- en 
meetmomenten te organiseren die in aanmerking kwamen voor promotie- en winstpunten 
registratie. Hier werd  veel gebruik van gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- 
als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden 
wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden 
van een wedstrijd. Om die reden gaat een nieuwe pilot meetmomenten van start. De pilot 
loopt tot 1 oktober. Lees hier meer over de pilot meetmomenten. 

Tijdelijke dispensatieregeling 
Nu wedstrijden weer zijn toegestaan zullen veel ruiters weer willen deelnemen aan officiële 
KNHS-wedstrijden. Omdat veel ruiters thuis doorgetraind hebben maar weinig mogelijkheden 
hebben gehad om te promoveren is er een tijdelijke dispensatieregeling van kracht. Waar 
de ene combinatie wel toe is aan een hogere klasse, heeft de ander misschien behoefte om 
een klasse lager te starten. Aanvragen van dispensatie is mogelijk tot 17 juli 2021. Daarna 
vervalt deze dispensatieregeling. Lees hier wat de tijdelijke dispensatieregeling inhoudt. 

Leeftijdsgericht wedstrijden rijden 
Nu de wedstrijdsport weer geopend is krijgt de pilot jeugdrubrieken in de disciplines 
dressuur en springen een vervolg en start  de pilot jeugdrubrieken in de discipline eventing. 
Aan deze jeugdrubrieken  mogen zowel paarden als pony’s deelnemen en het klassement wordt 
opgemaakt op leeftijdsgroep van de ruiter. Lees hier meer. 

Pilot Flex springwedstrijden 
De KNHS start met een nieuwe pilot voor de discipline springen, de zogenaamde Flex 
wedstrijden. Flex wedstrijden zijn springwedstrijden waar ruiters zelf mogen kiezen op welke 
hoogte ze starten. Deelnemen aan een Flex wedstrijd telt niet mee voor winstpunten, maar er 
wordt wel een klassement opgemaakt en prijzen uitgereikt. Lees hier meer over Flex 
wedstrijden. 
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Donderdagavond 10 juni kwam Jacob van der Heide een clinic geven bij ons, alle combinaties 
hebben heerlijk gereden en een hoop geleerd!  

Donderdag 8 juli komt  Jacob weer!!!!! 
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SCHOONMAAK ROOSTER 

 

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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