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Les bij Jan Dozeman 

Donderdag 27 december (oftewel ‘3e kerstdag’) 

gaan de lessen ’s avonds niet door maar gaan we ’s 

middags vanaf 14.00 uur lessen bij Jan Dozeman in 

Staphorst (Gemeenteweg 362). Zowel de lessende 

als die niet-lessende leden zijn hiervoor 

uitgenodigd. Wil je meedoen? Laat dit even weten 

aan Lizette of via de info mail. Uit ervaring kunnen 

we vertellen dat dit altijd erg gezellig is, kom dus 

gerust even kijken! 

 

Agenda  

27 dec  Les bij Jan 
28 feb  De Manvan  
8 mrt   Algemene   
  ledenvergadering 
20 mrt Verkiezingen Provinciale staten 
23 mei Verkiezingen Europees parlement 
29 juni          Kringkampioenschappen 
14 sept  Clubkampioenschappen 

 

Clinic Bea Faber 

Bea Faber is instructrice en geeft trainingen 

ruiterfitheid. Na de algemene ledenvergadering op 

8 maart komt zij vertellen over haar manier van 

training. Aansluitend zal zij een clinic voor onze 

club verzorgen, 1 training ruiterfitheid (zonder 

paard) en 3 lessen. Je kunt je na de ALV opgeven, 

de lessen zullen in het voorjaar en begin van de 

zomer gegeven worden in onze eigen buitenbak in 

Blankenham. Nieuwsgierig? Zie 

www.trainingsstalfaber.nl  

 

Nieuwe leden stellen zich voor 

We hebben er een aantal nieuwe leden bij die zich 

graag aan iedereen voorstellen.. 

 

Ella Reineman 

Mijn naam is Ella Reineman en ben 18 jaar oud. 
Sinds ik kan lopen ben ik actief in de  

 

 

paardenwereld. Ik volg daarom ook de opleiding 
paardenhouderij!  Samen met mijn eigen paard 
ben ik mezelf zoveel mogelijk aan het verbeteren 
om door te kunnen groeien! Ook ben ik binnenkort 
actief met mijn nieuwe paard!  

 

 

Sanne Jager 

Ik ben Sanne Jager 13 jaar oud en woon in 
Emmeloord. Omdat ik 13 ben zit ik uiteraard nog 
op school en sinds dit jaar is dat voor mij het Aeres 
College (het oude Groenhorst) in Emmeloord.  
 

 
 
Ik ben al een paardenmeisje sinds ik bij mijn broer 
zijn manegelessen ging kijken en mocht uitstappen 
op Smokey op het toenmalig Ruitersportcentrum 
Emmeloord ik was toen 2 jaar oud. Wij hebben zelf 
2 paarden/pony’s, Lotje een Haflinger van 16 en 
Moonlight waar ik mijn wedstrijden mee rijd van 8 
jaar oud. Moonlight is een echte alleskunner zij 
doet met mij dressuur, op dit moment rijd ik L1, en 
springen  dit nu nog in de B maar we hopen snel 
naar de L over te stappen omdat Moonlight en ik 
ook graag wat hoger willen springen. Om dit te  
bereiken les ik samen met Anouk Huizinga 1x in de 
week bij Margriet Gnodde. Moonlight kan ook voor  

http://www.trainingsstalfaber.nl/
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de wagen lopen maar daar ligt mijn interesse niet 
echt, soms doe ik wel een stukje mennen maar 
mijn voorkeur heeft op dit moment het springen.   
Ik ben “overgestapt” vanaf PC de Burcht naar de 
Dijkruiters omdat ik ook in het afgelopen jaar als 
gast een aantal activiteiten bij jullie heb mee 
gedaan en ik dit ook erg gezellig vond. Ik hoop op 
een gezellige tijd bij de Dijkruiters en wie weet tot 
ziens. 
 
 

Kirsten van Assenderp 

 
Mijn naam is Kirsten van Assenderp, 27 jaar 
samenwonend met Jurjen Tuinenga in Marknesse. 
Hier hebben wij samen een kleinschalig 
opfokbedrijf voor jonge paarden  (stal kleiweg) 
naast de werkzaamheden rijd ik hobbymatig met 
mijn eigen paarden en vind ik het erg leuk om in 
het weekend op concours te gaan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kim Vaartjes 
 
Mijn naam is Kim Vaartjes, 18 jaar oud en ik woon 
in Ossenzijl.  
 

 
 

 
 
Ik studeer ook nog ik volg een opleiding in 
Heerenveen op het Friesland College Verzorgende 
IG & Maatschappelijke zorg het eerste jaar. In mijn 
dagelijkse leven doe ik eigenlijk veel verschillende 
dingen. Ik werk in de Horeca Restaurant Kolkzicht 
in Ossenzijl, ik ben veel bij mijn paard en uitgaan 
met vrienden is ook wel mijn ding.  
Mijn paard heet Hagel-Sun, een merrie van 11 jaar. 
Ik heb haar ruim 5 maandjes nu. Ze komt uit België 
en heeft in België Z1 gelopen. Mijn doel in 
paardensport is met Hagel-Sun de M of de Z te 
bereiken, en natuurlijk met plezier te mogen 
rijden!  

 
Babynieuws 
 
Tot slot nog mooi nieuws van ons nieuwe lid 
Femke Boerma- Maats, is 19 november 
bevallen van een zoon genaamd Lars. Van 
harte gefeliciteerd en veel geluk voor deze 
kersverse papa en mama! 
 
 
Fijne feestdagen 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2018! 
Namens het bestuur wensen wij iedereen hele 
fijne feestdagen en een goed 2019, met hopelijk 
een sportief en gezellig jaar voor de Dijkruiters. 
 

 


