
 

 

Hallo allemaal, 

Hierbij de nieuwsbrief van december 2020. 

Veel leesplezier. 

  

Clubkampioenschappen 2020 

Het is alweer even geleden maar in 

september organiseerden we onze jaarlijkse 

clubkampioenschappen. Gelukkig konden 

deze wel doorgaan dit jaar! We hebben de 

kampioenschappen gereden in Vollenhove, 

binnen de dressuur en onder het genot van 

het najaarszonnetje aan het begin van de 

avond springen. En we konden weer een paar 

kampioenen kronen: het kampioenschap bij 

de paarden ging naar Romy Trakzel met haar 

paard Lanston en het algemeen 

kampioenschap bij de pony’s was voor Anouk 

Huizinga. Zij gingen met het deken naar huis, 

welke gesponsord is door Marco Marknesse. 

 

 

Ontwikkelingen buitenbak Blankenham 

Hoewel de buitenbak er nog onveranderd bij 

ligt en we het hele buitenseizoen hier 

gebruik van hebben kunnen maken, zijn we 

achter de schermen druk in gesprek met de 

gemeente. We hebben drie opties voor een 

nieuwe locatie, samen met de gemeente 

bekijken we welke van deze locaties de 

beste is voor alle partijen. Lizette en Hester 

hebben zich hier de afgelopen jaren al 

keihard voor ingezet en krijgen nu hulp van 

Juliette Rodenburg, zij heeft vanuit haar 

werk ervaring met dit soort kwesties en is 

een welkome aanvulling op het ‘team 

buitenbak’. 

 

Nieuwe winterlocatie 

Afgelopen winterseizoen zijn de lessende 

leden ‘verhuisd’ naar een nieuwe locatie: 

Stal Weemstra in Ossenzijl. Na jarenlang 

met veel plezier bij Pensionstal Unicum 

gelest te hebben, hebben de eigenaren laten 

weten dat ze de binnenbak beschikbaar 

willen houden voor hun pensionklanten.  We 

zijn blij met deze locatie én stal Weemstra 

heeft een mooie aanbieding voor de leden 

van de Dijkruiters voor als je gebruik wil 

maken van hun binnenbak. 

• Los rijden per combinatie: €6,- 

• Onbeperkt per maand €40,- 

• Winterseizoen onbeperkt €200,- 

 

Oproep!  

Omdat we veel leuke activiteiten en een mooi 

concours willen kunnen blijven organiseren 

als vereniging zijn we op zoek naar leden 

voor de sponsorcommissie. Heb je hier zin in 

of heb je hier vragen over? Stuur een mailtje 

naar de info mail of vraag iemand van het 

bestuur!  

 

Balkenwagens en blauwe keet 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we of er 

mensen waren die ruimte hebben of weten 

voor onze blauwe wagen en de 

balkenwagens. Uiteindelijk hebben we 

besloten de blauwe wagen te verkopen. Deze 

bleek zeer gewild en we hebben deze  

uiteindelijk verkocht aan de familie 

Weemstra. Behalve een pensionstal hebben 

zij ook een minicamping, dus mocht je een 

stukje Dijkruitersnostalgie zoeken? Boek 

vanaf komende zomer een overnachting in de 

blauwe wagen bij minicamping De Stille 

Verkwikking in Ossenzijl! De balkenwagens 

hebben inmiddels een tijdelijk onderkomen 

gevonden en kunnen vanaf komend voorjaar 

bij Lizette en Wiebe gestald worden. 

 

 

 



 

Stemmen tellen 

De afgelopen jaren hebben meerdere leden 

zich ingezet voor de club door een bijdrage 

te verdienen te helpen op het stembureau 

bij de verkiezingen, wat wij enorm 

waarderen. Dit jaar zijn er weer Tweede 

Kamer verkiezingen en zijn er weer veel 

vrijwilligers nodig om te helpen. Dit kan 

gewoon bij jou in de buurt. Wil je 

meehelpen of heb je hier vragen over? 

Neem contact op via info@dijkruiters.nl of 

vraag iemand van het bestuur. 

 

Coronavirus 

Ten tijde van het schrijven van deze 

nieuwsbrief, zitten we midden in de 2e 

lockdown. Ontzettend vervelend, voor 

iedereen, en wat betekent dat onze lessen 

tijdens de lockdown niet door kunnen gaan 

en ook activiteiten zoals de les bij Jan op ‘3e 

kerstdag’ helaas afgelast worden. We hopen 

dat iedereen gezond blijft en zodra de 

omstandigheden het toelaten informeren we 

jullie over het voortzetten van de lessen en 

activiteiten. Zet voor 2021 alvast de 

volgende data in jullie agenda’s:  

• 17 maart – vrijwilligerswerk 

stembureau 

• 19 maart – ALV Dijkruiters 

• 19 & 20 juni – 

Kringkampioenschappen en 

Dijkruiters concours 

Nieuwe website 

Achter de schermen is er de laatste weken 

hard gewerkt aan een nieuwe Dijkruiters 

website. Deze komt na de jaarwisseling 

online. De website is verfrist en aangepast 

aan de wensen van de nieuwe tijd. Ook 

werkt de nieuwe website goed op je 

smartphone. Zodra de nieuwe site online 

staat zie je dit op social media. Benieuwd 

wie er deze mooie site gemaakt heeft? 

Bestuurslid Yvonne Verwijs heeft de lay out 

en teksten verzorgd en Joop van Venos ICT 

heeft de techniek verzorgd. Bedankt! 

 

 

Nieuwe leden stellen zich voor: 

Ik ben Juliette Rodenburg, 47 jaar, en ik 

woon met mijn dochter van 22 en zoon van 

18 aan de Luttelgeesterweg in Luttelgeest. 

Van beroep ben ik rentmeester, op dit 

moment mag ik als rentmeester van 

Rijkswaterstaat de uiterwaarden beheren die 

zijn gelegen langs de grote rivieren. Dit is 

een groot gebied en ben daardoor veel aan 

het reizen. Gelukkig houd ik wel nog een 

beetje tijd over voor mijn 

paardenvriendje Diablo, een kruising tussen 

een KWPN en PRE. Toen Diablo 3 jaar was 

en ik op zoek was naar een paard om de 

sport mee in te gaan ben ik verliefd op hem 

geworden. Ik had mij voorgenomen bij het 

kopen van een paard me breed te oriënteren 

en zeker eerst wat paarden te proberen, 

maar ik heb eigenlijk alleen Diablo bekeken 

en hem toen meteen gekocht. Inrijden heb 

ik voor een groot gedeelte zelf gedaan. We 

hebben beide wat tegenslag gehad en staan 

daarom nog aan het begin van de wedstrijd 

carrière, ik hoop dat op het moment dat het 

weer kan een keertje te gaan starten in de 

B.  

 

 

Ik ben Yvonne Jager-Gardenier en woon in 

Emmeloord samen met mijn man Eelko Jager  

en onze 2 fantastische kinderen. Max en 

Sanne. Onze twee poezenbeestjes Simba en 

Clarie en konijntje, Snuffie. En een aquarium 

vol met visjes.  
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In het dagelijks leven ben ik moeder, 

(huis)vrouw en werk ik als fulltime 

productiemedewerkster bij Yellow Chips in 

Emmeloord. Met ons gezin hebben we 2 

pony's (eigenlijk ras technisch gezien 1 paard 

en 1 pony) waar we alle 4 wat mee kunnen 

doen. We hebben een Haflinger merrie 

genaamd Lotje, zij is 18 jaar en een echte 

alleskunner. Dressuur, springen, mennen, en 

in het verleden heeft zij ook horseball en 

voltige gedaan. Mijn persoonlijke voorkeur 

ligt bij de dressuur. Vroeger als klein meisje 

kon het mij allemaal niet gek, hard, en hoog 

genoeg gaan maar tegenwoordig ben ik toch 

wel wat voorzichtiger geworden en vind ik 

een balkje op de grond al een mijlpaal om 

erover te gaan. Het springen werd dan ook 

veel door Max gedaan. Het mennen komt 

voor rekening voor Eelko. Sanne heeft haar 

eigen toppertje Moonlight een C pony. Zij zijn 

ook lid van De Dijkruiters. En deze 

combinatie komt succesvol uit in de 

wedstrijdsport. Zowel dressuur als springen. 

Hier geniet ik ook erg van om mee te gaan. 

En samen met Sanne, Moonlight klaar te 

maken voor de wedstrijden. Ook Moonlight 

kan voor de wagen lopen. Ik hoop een fijne 

tijd met vele leuke dingen te gaan beleven bij 

deze leuke en gezellige vereniging. Waar ik  

overigens ook in de activiteitencommissie 

van zit. In deze tijd met de Corona, is het  

 

 

allemaal wat lastiger om elkaar te 

ontmoeten, maar ik hoop toch dat dit weer 

snel onder de mogelijkheden valt. Dus sluit ik 

af met: hopelijk tot snel! 

 

 

Dit was alweer de nieuwsbrief, wij wensen 

iedereen fijne feestdagen en een gezond 

2021! 

 

 

Vriendelijke groeten, het bestuur 

 

 

 

 

 

 


