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HET KNHS EVENTINGFORUM
KOMT NAAR JE TOE!
il jij meedenken over een
mooie toekomst van de eventingsport? Heb jij ideeën over hoe
het beter kan? Kom dan op 26 februari naar het KNHS Eventingforum in Tolbert, voor de regio’s
Friesland, Groningen en Drenthe.
Naast uitwisseling van informatie
over diverse onderwerpen kan je
meedenken en discussiëren over
diverse onderwerpen die de eventingsport aangaan, zoals hoe eventing in Noord Nederland nog beter
op de kaart gezet kan worden en
hoe er meer oefenterreinen, wedstrijden en uiteindelijk meer deelnemers komen. En ... hoe het
Eventingforum hieraan een bijdrage
leveren.
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Foto KNHS

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
19.00 u Welkomstwoord door Gert Naber (KNHS discipline specialist
eventing)
Spreker Wim Grens (forumlid eventing)
20.00 u Pauze
20.15 u Workshops over de volgende onderwerpen:
• Hoe kun je als vereniging of manege laagdrempelig een
eventingderby, indooreventing of Bixie-eventing organiseren?
• Oefenterreinen: meer-waar-hoe?
• Opzet Regiotrainingen en het onder de aandacht brengen bij
ruiters en verenigingen.
• Tips en trucs voor wedstrijdorganisaties: samenwerking
tussen wedstrijdorganisaties en rekenkamers, werving en
opleiding hinderniscontroleurs. Uitlenen eventing hindernissen (het wiel niet twee keer uitvinden).
21.15 u Terugkoppeling van de workshops: discussie/vragen en vervolgafspraken.
22.00 u Einde
Locatie: Tolbert HJC MANEGE; achterin Western café;
Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert
Datum: 26 februari 2018
Aanvang: 19.00 uur

Wim Grens:
“De eventingsport doet het
momenteel geweldig,
maar er zijn nog veel kansen
te benutten en leuke nieuwe
aspecten te bedenken die
goed zijn voor ruiter en paard.
Dáár ga ik voor!”
Lijkt jou dit interessant?
Ga dan gezellig mee met een
groepje van De Haoler Rûters
en geef je op bij
Ellen Noordman, 0628417721.

10 MAART NLDOET - DOET U OOK MEE?
et Oranje Fonds organiseert op
9 en 10 maart 2018, samen
met duizenden organisaties in het
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De
Haoler Rûters heeft ook dit jaar in
het kader van NLdoet subsidie ontvangen voor het opknappen van de
accommodatie. Daarom organiseren we op zaterdag 10 maart, vanaf
09.00 uur onze jaarlijkse opknapbeurt van de unit en de rijbakken.
Voor iedereen is er wel een passende klus te doen. Kom je ons helpen met onderhoud, klussen,
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schilderen en schoonmaken? Even
samen de schouders eronder om
alles er weer schitterend uit te laten
zien voor het buitenseizoen.
Vaders, moeders, familieleden,
vrienden, ….. iedereen is welkom!
En wie weet, vind je het zo gezellig
dat je vaker een klusje wilt oppakken? De accommodatiecommissie
is nog op zoek naar mensen, die af

en toe willen helpen met kantinediensten en onderhoudswerkzaamheden. Als lid van dat team kan je
een klusje oppakken wanneer het
jou uitkomt! Ben jij bereid te helpen
en kan je af en toe een momentje
vrij maken? Laat dat dan weten via:
marijkekiers@hotmail.com

APK GAAT DOOR IN MAART!
et is al een paar keer aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven, maar de APK voor paard en
harnachement gaat definitief door!
Er zijn ruim voldoende aanmeldingen en in de volgende nieuwsbrief
laten we horen op welke dag in
maart het precies gaat gebeuren.
Ben jij ook benieuwd of er zaken
zijn die beter kunnen voor het opti-
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male welzijn van je paard?
Aanmelden kan nog steeds bij Ellen
Noordman (ellennoordman@hotmail.com/06-28417721). Niet-leden
mogen zich ook aanmelden.
De APK omvat de volgende onderdelen:
• Paard in Vooruitgang, Marleen
Drenth checkt bewegen en beweeglijkheid van je paard;

• ZadelBoer, Jessica Boer controleert de ligging en de staat van je
zadel;
• Bitfitter, Ymke Groenendijk controleert het gebit, hoofdstel en bit op
afwijkingen en geschiktheid.
De APK vindt plaats bij De Haoler
Rûters in Hooghalen en kost € 25,per deelnemer.

HIPPISCH HOOGHALEN, 28 EN 29 APRIL 2018
e voorbereidingen voor de
zesde editie van Hippisch
Hooghalen zijn in volle gang. Er
wordt druk vergaderd over hindernissen, planning, bouwteam, vrijwilligers, enz. Ook wordt een nieuwe
route uitgestippeld (zie foto).
Dit jaar zal het evenement plaatsvinden op zaterdag 28 en zondag
29 april. Vanaf maandagavond 23
april worden er weer clinics op het
terrein georganiseerd. Het vraagprogramma is vanaf half/eind februari te vinden op startlijsten. Dan
is ook bekend of er dit jaar een
springparcours gereden kan worden. Hou de Facebookpagina goed
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in de gaten voor het laatste nieuws!
We hebben weer veel vrijwilligers
nodig om dit evenement te organiseren en in goede banen te leiden.
Heb je zin en tijd om helpen?
Geef dat dan door aan Kimberley
Bakker, via vrijwilligerscrosshooghalen@gmail.com.
Natuurlijk is er net als altijd genoeg
vertier voor de bezoekers van het
plaatselijke evenement. De innerlijke mens wordt hierbij niet vergeten. Het beloven weer mooie dagen
te worden! We hopen veel deelnemers en bezoekers te verwelkomen
op het defensieterrein De Haar in
Assen!

ACTIVITEITENKALENDER 2018
MAART

APRIL
MEI

JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER

OKTOBOBER
NOVEMBER
DECEMBER

10 MAART
25 MAART
?? MAART

NLdoet
Buitenrit
APK paard en harnachement

28 & 29 APRIL

Hippisch Hooghalen

10 MEI
15 MEI
19 MEI
27 MEI
MEI/JUNI

Ringsteken
ALV
Clubwedstrijd 1
Buitenrit
Spring Clinic

24 JUNI

Buitenrit

14 JULI
29 JULI

Clubwedstrijd 2
Buitenrit

27 T/M 30 AUGUSUTUS

Ponykamp

1 SEPTEMBER
15 SEPTEMBER
28 SEPTEMBER
30 SEPTEMBER
SEPTEMBER/OKTOBER

Enten
Clubwedstrijd 3
Feestavond
Buitenrit
Dressuur Clinic

6 OKTOBER
28 OKTOBER

Boscross
Buitenrit

BEGIN NOVEMBER
BEGIN NOVEMBER

Schoonmaak unit
Indoor Dressuur Wedstrijd

1 DECEMBER
29 DECEMBER

Pepernotenspeurtocht
Oliebollenactie

BUITENRIT
Zondag 24 maart staat de eerste
buitenrit van het jaar weer gepland.
Ga jij gezellig met ons mee???
We verzamelen om 10.00 uur bij de
unit.
Opgeven bij Joyce Koerts,
0627124960.

LEDEN
Per 1-2-1018 geen mutaties

Bijdragen voor de nieuwsbrief voor
woensdag 28 februari inleveren bij:
HR-nieuwsbrief@kpnmail.nl

NIEUWS VAN DE STROOMRUITERS:

Sinds 1975 is "De Haoler Rûters" de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub van Hooghalen. De vereniging heeft de beschikking over
twee buitenbakken met een accommodatieruimte in het dorp. Daar worden wekelijks lessen gegeven door gediplomeerde instructeurs.
In de wintermaanden maken we gebruik van de binnenbak van de Stroomruiters in Beilen.

