
 

 

NIEUWSBRIEF 
Beste leden, 

Daar is de tweede nieuwsbrief alweer. Inmiddels zijn we alweer 1,5 
maand verder en er is weer aardig wat gebeurd ondertussen.  De 
clubkampioenschappen dressuur hebben plaats gevonden, de twee-
de KNHS-wedstrijd is afgelopen weekend gehouden en ondertussen 
zijn wij binnen het bestuur druk bezig achter de schermen.  
 
Na een gezellige ochtend met 19 starts, zijn er op 22 april twee club-
kampioenen uitgekomen. Bij de pony’s wist Vera van de  Kooij samen 
met haar pony Minea in de klasse  L1  clubkampioendressuur 2018  
te worden.  
 
Laura Telleman startte met haar paard  Excel in de klasse Z1 en ook 
zij wist de  titel van clubkampioen dressuur 2018  te behalen bij de 
paarden.  
Meiden  Gefeliciteerd !!! Op naar nog vele mooie overwinningen 

voor jullIie! 

LRV De Eemruiters Juni 2018 

AGENDA: 

• 11 Juli Equi-bling avond , je ei-

gen frontriem of zadeljuweel 

maken 

• 18 Augustus, derde en laatste 

KNHS outdoor dressuurwed-

strijd voor 2018. 

 

 Het weg brengen van de mest: 

• Week 26 Frank van den Tweel 

• Week 31 Thea van den Heuvel 

• Week 36 Monique van de Bunt 

• Week 41 Jolien van de Fijnegeer 

Wij bevinden ons momenteel in 

week 26 

Vragen hier over? mail naar                    

info@eemruiters.nl 
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Leden in de spotlight: 

Naast het bestuur hebben de leden de afgelo-
pen tijd ook niet stil gezeten.  Hierbij enkele 
resultaten die voorbij kwamen: 

• Vera van der Kooij won tijdens de finale 
van het Puttens Hert in de klasse L2 
samen met haar pony Minea.  op de 
tweede plaats eindigde Thirsa Veldhuizen 
met haar pony Ricardo ! 

• Angela van Daatselaar wist op CSI twente 
samen met haar paard Quillon een 4e 
(1.35m)  en 8e (1.40m) op haar naam te 
schrijven tijdens dit internationale  con-
cours in Geesteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ook een leuke nieuwtje of een goede prestatie 
die wij in de spotlight mogen zetten? Mail naar:       
website@eemruiters.nl  

 

 

 

Regiokampioenschappen outdoor: 

Tijdens de Regiokampioenschappen hebben onze le-

den niet onverdienstelijk gereden. Dit was terug te 

zien : 

• Vera van de Kooij met Minea in de L2  D/E Regiokampioen met 

67% en door naar het NK 

• Vera van de Kooij met Sammy in de M2 reserve Kampioen  met 

66,083%  en ook  met Sammy mag zij naar het NK 

• Papieren lid Nina Winkel met Garbo wist een  mooie 3e plaats 

te behalen in de Finale M1 met 65.167% en mag ook naar het 

NK. 

 

Wij wensen onze leden heel veel plezier & succes op het NK !!  
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Worshop met EquiBling, je eigen frontriem of           

zadeljuweel maken. 

Voor onze leden hebben wij een workshop met 
EquiBling gepland staan op 11 juli vanaf 19:00 uur. 
 

De workshop duurt ongeveer twee uur. Je kunt dan 
zelf een frontriem maken of een zadeljuweel. Super 
leuk, toch?!  
 

De kosten zijn als volgt: 
een smalle frontriem €25,00, 
een brede frontriem €30,00 
een zadeljuweel €25,00.  

Vanwege de tijd kan ieder één 
keuze maken. 
 
Opgeven kan via een mail te 
sturen naar : 

evenementen@eemruiters.nl  



16 juni was onze 

tweede KNHS-

dresuurwedstrijd. Met 

drie dressuurringen was 

onze tweede wedstrijd 

een groot succes! Sir 

Lancelot horse sports 

heeft ons geponsord, 

bovenop onze prijzen 

warden er onderandere 

halsters, chaps en een 

mooie zweetdeken 

uitgegeven. Een 

geslaagde dag!  

 

Foto: sponsoring van Sir Lancelot Horse Sports tijdens onze tweede KNHS-wedstrijd 

Besproken in bestuursvergadering: 

Woensdag 16 mei is het bestuur bijeengekomen om de lopende en niet lopen-
de zaken te bespreken die wij willen enkele punten graag met jullie bespreken. 

Allereerst, heel fijn dat zoveel mensen zich opgegeven hebben als vrijwilliger 
voor onze 2e KNHS wedstrijd op 16 juni. Het was een zeer geslaagde dag! 

We overwegen (na een tip van een lid) of het een idee is om een jaarlijkse in-
tekenlijst te maken waarop je aan kunt geven wanneer en waarmee je de ver-
eniging kunt helpen.  

Zoals jullie weten, brachten we per toerbeurt de mest naar de ROVA. Met in-
gang van heden mogen we dit brengen bij de familie van de Hengel op de   
Zevenhuizerstraat 279 in Bunschoten (net voorbij manege Groenendaal) 

Zondagochtend 3 juni is er een informatieochtend geweest o.l.v. Peter. De op-
komst was niet erg groot maar we hebben leuke reacties gehad. Dit ging on-
der andere over het bouwen van een goed springparcours. Deze informatie 
gebruiken wij graag voor het bouwen van onze eigen springparcoursen van de 
lessen.  

De flyer voor de sponsoring is bijna klaar. Ken jij iemand die bijvoorbeeld graag 

een reclamebord ziet hangen in onze rijbak of die zijn / haar naam graag op de 

website van de Eemruiters wil hebben? Geef dit dan snel door aan Dagmar, zij 

kan je er meer over vertellen en alle kleine beetjes zijn zeer welkom. 

Op- en aanmerkingen ontvangen we graag voor onze volgende vergadering op 

4 juli. 

Wist-je-dat: 

 

• Er een pony was ontsnapt met het 
inladen bij onze KNHS wedstrijd? 
De pony werd bij station Schothorst 
ongedeerd gevangen. 

• Johan jarig is geweest? 

• Als je een leuke clinic of evenement in 
gedachten hebt je altijd kan mailen 
naar evenementen@eemruiters.nl  

• Als je tankt bij de Peut in Hoogland je 
punten kan doneren aan de club? 

• Je punten of tips met betrekking tot de 
lessen altijd kunt melden bij Lisa de 
Goeij? 06-23433469 

• Vera van de Kooij samen met haar po-
ny Sammy zich geselecteerd had om 
mee te mogen rijden op Outdoor Gel-
derland en hier een mooie 3e plaats 
wist te behalen? 

• Wist je dat Maaike Huijgen getrouwd is 
afgelopen vrijdag ? 
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Internationaal springend lid  

Angela van Daatselaar 

Binnen onze vereniging hebben we al enkele jaren een papieren-lid 

die  regelmatig verschijnt in de internationale springring. Haar naam              

is Angela van Daatselaar en ze is 21 jaar oud. Sommige onder de le-

den kunnen zich Angela nog herinneren van haar ponytijd waar ze 

wekelijks met meerdere pony’s naar les kwam. In de tussentijd is er al 

aardig wat verandert. Ze is verhuisd naar Nijkerk waar ze een stal 

aan huis heeft laten bouwen. Er staan nu een 7 tal paarden op stal 

i.p.v. de pony’s en sinds 2015 komt ze internationaal aan de start. 

Angela traint wekelijks bij Mark van den top met haar paarden en is 

naast haar internationale spring carriere ook jonge paarden aan het 

opleiden om misschien ooit ook hoger in de sport mee te kunnen 

starten. Een van haar mooiste overwinningen was het winnen van 

Jumping indoor Nijkerk in de klasse ZZ met haar paard Hilandra de la 

Vie. Tegenwoordig neemt Quillon de titel van het beste paard van stal op zich. Angela heeft dit paard sinds zijn 3e 

jaar zelf opgeleid. Nu met zijn 8 jaar loopt Quillon in het 1.40m.  Zo zie je maar dat hard trainen en veel tijd en 

motivatie tot grootse dingen kan leiden binnen de paardensport.   

Bovenste foto: Angela met Hillandra de la Vie         Onderste foto: Angeka met haar top paard Quillon  

Mest wegbreng schema: 

Bijgevoegd vinden jullie een nieuw schema voor het 

wegbrengen van de mest. Tijdens de laatste ALV is het 

wegbrengen van de mest besproken. Hierbij ondervon-

den wij dat veel mensen de mest niet weg brengen ook 

al is het hun beurt.  Het gebeurt dus vaak dat steeds de 

zelfde mensen de mest weg moeten brengen. Wij zou-

den graag vanuit het bestuur onze leden er op willen 

wijzen dat wij als vereniging het samen met elkaar 

moeten laten draaien en dat de verantwoordelijkheid 

van het wegbrengen van de mest op ons alle rust. Daar-

om willen wij graag vragen of iedereen zich graag aan 

het schema wilt houden en mochten er iets zijn kun je 

altijd iemand van het bestuur aanschieten of een mail 

sturen naar info@eemruiters.nl .  

Enkele club regelementen onder de aandacht: 

• De leden zijn verplicht voor 16.00 uur de instructie 
door te geven dat men niet kan meerijden in de les, 
zodat eventueel geschoven kan worden met de les-
sen. Bij niet of niet tijdig afmelden wordt er na de 3e 
keer €25,- in rekening gebracht.  

• Paarden of pony’s los laten lopen en longeren in de 
bak is verboden. 

• Op het clubterrein en in de rijbaan is iedereen ver-
plicht de mest op te ruimen die zijn/haar paard pro-
duceert. Het is niet toegestaan mest uit de trailer te 
halen en op de club achter te laten. 

• De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden of andere 
activiteiten van de vereniging mee te helpen als ring-
meester, schrijver, tijdens springwedstrijden als hulp 
in het parcours, in de horeca , enz. Bij het niet uitvoe-
ren van deze taken kan een sanctie worden opgelegd. 

• De rijbaan mag alleen gebruikt worden door leden 
van PSV De Eemruiters 
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