
 

 

Hallo allemaal, 

Hierbij de nieuwsbrief van december 2021.  

 

  

Planning 2022 

Noteer alvast in je agenda: 

17 mrt Algemene Leden Vergadering 

25 & 26 juni: Kringkampioenschappen en 

concours Dijkruiters 

 

Lessen op zaterdag 

Vanwege de coronamaatregelen hebben we 

een paar weken op zaterdag gelest. Helaas is 

het vanwege de coronamaatregelen helemaal 

niet meer mogelijk om te lessen. Zodra er 

weer iets mogelijk is horen jullie dat uiteraard 

van ons. 

 

Activiteitencommissie 

Afgelopen jaar hebben we een springclinic en 

bosrit gereden. Komend jaar willen we weer 

een paar leuke activiteiten plannen. Heb jij 

ideeën voor een clinic, informatieve avond, 

leuke rit, iets zonder paard of iets heel 

anders? Laat dit weten aan het bestuur of 

Yvonne Jager via 

 y.jager.gardenier@gmail.com 

 

Les bij Jan  

Als de maatregelen weer wat versoepeld zijn 

willen we graag weer een keer gaan lessen 

bij Jan op zaterdag. Voor alle leden, dus houd 

de app’s en socials in de gaten. 

 

 

 

 

 

 

Update Bak Blankenham 

De ‘bakcommissie’ is achter de schermen nog 

steeds druk met de verplaatsing van de bak 

in Blankenham. Helaas konden we hier het 

afgelopen jaar niet veel over delen. Maar de 

afgelopen weken zijn er wel grote stappen 

gezet. De gemeente Steenwijkerland heeft 

als doel gesteld om uiterlijk volgend jaar 

maart het dossier ‘verplaatsing Dijkruiters’ te 

sluiten en dit is te merken. Zoals het er nu 

naar uit ziet komt er een ruime bak met een 

goede bodem en parkeerplaatsen in Blokzijl 

mét de mogelijkheid om er een dak boven te 

plaatsen. We zijn bezig met de plannen voor 

het dak en de financiering hier voor. Heb je 

hier ideeën over? Neem contact op met 

Lizette Bergsma. Indien het meer concreet 

wordt, worden jullie uiteraard zo snel 

mogelijk geïnformeerd! 

 

Terugblik clubkampioenschappen 

 

 

De clubkampioenschappen werden dit jaar 

gereden op 16 oktober bij Manege de Boswal 

in Vollenhove. Het was een sportieve en 

gezellige dag met een heerlijke warme 

versnapering van Martje’s Foodtruck. 

Uiteindelijk werd Romy Trakzel met Lanston 

Clubkampioen Paarden en Sanne Jager met 

Moonlight Clubkampioenschap Pony’s. Zij 

mochten het mooie kampioensdeken 

gesponsord door André Hoogendoorn 

Transport mee naar huis nemen.  
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De overige kampioenen waren:  

Springen pony’s: Sanne Jager 

Springen paarden: Mellanie Hoogendoorn 

Dressuur pony’s: Sanne Jager 

Dressuur paarden: Romy Trakzel 

 

 

Ruiterster voor Raymond Kortstra 

Raymond Kortstra werd woensdag 1 

december verrast met een bijzondere 

onderscheiding: de KNHS ruiterster! De 

KNHS Ruiterster wordt uitgereikt aan 

veelzijdige ruiters, die uitzonderlijke 

prestaties laten zien in diverse disciplines. 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je 

meerdere paarden of pony’s die je zelf hebt 

opgeleid tot en met de klasse Z, in minimaal 

2 disciplines (springen, dressuur en/of 

eventing).  

 
Foto: Raymond, Wendy en Kirsti Berendschot 
van de KNHS. 

 

 

 

 

 

Raymond werd door zijn moeder mee uit 

lunchen genomen naar Restaurant Aandeel in 

Emmeloord waar hij tot zijn verassing 

opgewacht werd door een vertegenwoordiger 

van de KNHS en Wendy van der Ende namens 

de Dijkruiters. Van harte gefeliciteerd 

Raymond met deze verdiende ruiterster! 

 

 

 

Tot slot; wensen wij jullie namens het 

bestuur fijne feestdagen en een gelukkig, 

sportief maar vooral gezond 2022! 

 

Vriendelijke groeten, het bestuur. 


