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Wat staat er in het clubblad 
 
Inhoudsopgave en woordje redactie. 
Bestuur, functies en aanspreekpunten, van de redactie, Agenda, 
Lichte versoepelingen, Goed voorbereid op wedstrijd, 
Wil jij ook springles, Duinriters Bokaal, 
Clinic Jacob van der Heide, Schoonmaakrooster. 
 
 

 

Woordje vooraf 
Ja, daar zijn we weer met een nieuw clubblad vol nieuws!!!! 

Heb je nou zelf ook wat leuks meegemaakt me je paard of pony stuur het dan even op de mail 
of in een appje, dan kunnen we het delen op facebook en ook in het clubblad natuurlijk. 

Een belangrijk puntje, schrijf 28 en 29 augustus snel in je agenda want dan wordt de 7e 
Duinruiters Bokaal gereden, een fantastisch weekend vol met paardensport. Kun je niet 
meerijden helaas help dat weekend dan bij de Duinruiters Bokaal we kunnen alle hulp goed 
gebruiken om et dit jaar ook weer tot een groot succes te maken. Die paar uurtjes heb je toch 
wel over voor je clubje!!!!  

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 18 juni 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 
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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Lichte versoepelingen! 
Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De 
Jonge werd zojuist bekengemaakt dat er een aantal lichte versoepelingen worden 
doorgevoerd per 28 april. Voor de paardensector is de belangrijkste versoepeling het 
afschaffen van de avondklok vanaf 28 april 04.30 uur. Rutte gaf tijdens de 
persconferentie aan dat we niet met nul risico uit deze crisis kunnen komen, maar 
tegelijkertijd moet het risico wel verantwoord zijn. De KNHS heeft in lijn hiermee 
besloten dat per 28 april de leeftijdsgrens van 27 jaar voor onderlinge manege- en 
verenigingsactiviteiten voor winstpunten wordt opgeheven. 

De eerste stap in het eerder gepresenteerde openingsplan van de overheid is met de 
versoepelingen vanaf 28 april gezet. De volgende stap, waarin ook verdere versoepelingen 
voor de sport zijn opgenomen, wordt vanaf 11 mei verwacht. Dinsdag 3 mei wordt duidelijk of 
deze stap ook daadwerkelijk gezet kan worden. 

Het hele bericht lees je op de site van het KNHS. 
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9 TIPS OM VOORBEREID OP WEDSTRIJD TE GAAN 
Wedstrijd rijden is natuurlijk super leuk maar hoe rot zijn de zenuwen die er vaak bij komen. 
Wat helpt tegen die zenuwen is een goede voorbereiding van je wedstrijd. Door je wedstrijd 
goed voor te bereiden, kom je niet voor verassingen te staan en weet je wat er moet 
gebeuren. Zo kan je rustig en zonder stress een betere proef rijden. Met deze tips rijd je zo 
in de prijzen bij je volgende wedstrijd. 
 
VOOR DE WEDSTRIJD 
1. KEN DE PROEF 

De voorbereiding van de wedstrijd begint natuurlijk al voordat de wedstrijd is. Zorg dat je de 
proef uit je hoofd kent en deze ook al een paar keer gereden hebt. Anders ben je meer aan 
het luisteren naar de voorlezer dan dat je zelf de volgende oefening aan het voorbereiden 
bent. Nou hoor ik je zeggen, als ik de proef meerdere keren oefen dan kent mijn paard de 
proef uit zijn hoofd. Maar je kan de proef op veel meer manieren oefenen dan de hele proef 
achter elkaar rijden. Zo zijn er meerdere versies van de proeven. Je kan dus elke keer een 
andere proef pakken, de oefeningen blijven hetzelfde maar worden op een andere plek of in 
spiegelbeeld gereden. Ook kan je elke keer korte stukjes van de proef pakken en die oefenen. 
Die verschillende onderdelen kan je ook op een andere plek rijden dan in je proef. 
 

2. OEFEN OOK NAAST HET PAARD 

Behalve oefenen op je paard, kan je ook oefenen naast je paard. De proeven uit je hoofd leren 
gaat vaak makkelijker door de proef op papier te tekenen. QHP heeft een heel 
handig whiteboard die je daarvoor kan gebruiken. Ook kan je de proef zelf lopen in de bak, 
weet je ook eens wat je paard moet doorstaan. � 
  

3. DOELEN STELLEN 

Probeer voor elke wedstrijd een doel te stellen. Zorg ervoor dat je wel een doel stelt die je 
ook kan halen. Dat kan een winstpunt halen zijn maar kan bijvoorbeeld ook zijn dat je paard in 
de goede galop aanspringt. 

  

4. LIJST MET BENODIGDHEDEN 

Als je vergeetachtig bent, is het handig om een lijst te maken met spullen die je mee moet 
nemen op wedstrijd. Vooral wanneer je wedstrijd rijdt op een andere locatie is dit vaak 
handig omdat je dan meer spullen meeneemt dan wanneer je een wedstrijd op de manege zelf 
rijdt. Probeer alle benodigdheden ook al de avond van te voren in te pakken zover dat gaat. 
Dat scheelt de volgende dag weer qua tijd. 
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5. TIJDSCHEMA MAKEN 

Want die tijd is toch vaak een dingetje. Zorg ervoor dat je de avond voor de wedstrijd de 
starttijd controleert. Als je met de trailer op pad gaat, is het ook belangrijk om de route te 
checken. Bedenk hoe laat je wilt vertrekken en hoe lang je wilt losrijden. Schrijf de tijden op 
zodat je het schema onthoudt. 
 
OP DE WEDSTRIJD 
6. KOM OP TIJD 

Op de wedstrijddag zelf is het belangrijk dat je op tijd bent. Zelfs op de wedstrijddag kan 
de startlijst nog veranderen. Ga je daarom altijd eerst melden bij het secretariaat want zij 
hebben de juiste tijden. Zeker als je wat zenuwachtig bent, is het belangrijk dat je de tijd 
hebt. Een paard voelt die spanning namelijk ook en kan daar ook op reageren. Blijf dus rustig 
bij het opzadelen en losrijden. 

  

7. BLIJF HETZELFDE RIJDEN 

Ga bij het losrijden niet opeens anders rijden. Blijf rijden zoals je in de les of thuis ook doet. 
Probeer voordat je de ring in gaat, jezelf te herinneren aan het doel wat je hebt gesteld. 
NA DE WEDSTRIJD 

8. LAAT DE PROEF FILMEN 

Na het rijden van je proefje ben je er nog niet. Bekijk het protocol met het commentaar van 
de jury. Soms komt het voor dat de punten tegenvallen of dat je het commentaar van de jury 
niet begrijpt. Zorg ervoor dat je de proef laat filmen tijdens de wedstrijd. Zo kan je na de 
wedstrijd de proef nog eens terug kijken met het protocol ernaast. Dan kan helpen om de 
punten of het commentaar te begrijpen. Soms kan hoe iets voelt namelijk anders zijn dan hoe 
het eruit ziet. Probeer dan ook altijd te bedenken of je het doel hebt gehaald wat je voor de 
wedstrijd had gesteld. 

  

9. BEWAAR DE PROTOCOLLEN 

Bewaar daarnaast alle protocollen van de gereden proeven. Leg deze eens naast elkaar en kijk 
wat voor commentaar je hebt gekregen. Zijn er bepaalde foutjes die je vaker maakt bij een 
bepaald figuur of overgang? Dan weet je waaraan je kan gaan werken tijdens de les. Zo zorg 
je ervoor dat je nog beter voorbereid bent bij de volgende wedstrijd! 
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Wil jij ook springles? 
Vanaf dinsdagavond 13 april gaat onze springles weer van start, 20 weken lang instructie op 
ons mooie buiten terrein. Door ons buiten terrein kunnen we ook nu nog steeds al onze lessen 
door laten gaan. Wil je ook mee springen dan kan dat tot 18 jaar al voor 140 euro en boven de 
18 jaar voor 167,50 euro. Ja, je ziet het goed, 7 euro of iets meer dan 8 euro per les. Altijd 
een kleine groep en mooi springmateriaal. Interesse? Contact dan onze secretaresse: 
secretaris@duinruiters.com 
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Donderdagavond 22 april kwam Jacob van der Heide een clinic geven bij ons, alle combinaties 
hebben heerlijk gereden en een hoop geleerd! Wij hopen op snel een nieuwe datum van Jacob. 

Hou de mail en facebook goed in de gaten want er wordt druk gewerkt aan nog meer leuke 
dingen. 
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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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