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WEDSTRIJDUITSLAGEN
Uitslagen s.v.p. doorgeven aan Anita Popken, via
mariska.ipad@gmail.com. De uitslagen worden doorgegeven aan de Krant van Midden Drenthe en geplaatst in de Boerhoorn en in de nieuwsbrief van De
Haoler Rûters. Stuur af en toe ook een mooie foto mee!
Joyce Koerts met Bellarin, Z 1
Noord-Sleen: 213 punten (1e) en 198 punten
Eext: 199,5 punten (14e) en 217 punten (8e)

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Karin Jansen met Bo, L2
Eext: 188 punten (2e) en 172 punten

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze
leden. Daarom willen wij jullie (leden en ouders/verzorgers) vragen de meegestuurde enquête in te vullen. Zo
kunnen wij kijken wat goed gaat en wat beter kan!
De enquête bestaat uit 20 vragen en is opgedeeld in
vier onderdelen:
• Communicatie
• Accommodatie
• Lessen
• Sfeer
Wij vragen jullie de enquête deze week in te vullen en
te mailen naar haolerruters@hotmail.com, in te leveren
in de doos in de unit of op te sturen naar: Ellen Noordman, Halerweg 3a, 9433 TE Zwiggelte
Wij hopen dat jullie aan deze enquête mee willen werken, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de
club nog gezelliger en groter wordt.

Mariska Popken met Hummer, L2
Rolde: 202 punten (1e) en 188 punten (3e)

CLINIC RENATE BEUVING
Inmiddels heeft Renate twee keer op maandagavond
springclinics gegeven.
De komende twee weken zal ze ook nog twee clinics
verzorgen. Wil je een keer komen kijken?? Dat kan
tussen 19.15 en 20.45 uur.
De ponyruiters en de paardenruiters zijn heel positief
over de clinics! Naast de reguliere lessen vinden zij het
leerzaam en leuk om tips te krijgen van een fanatieke
springamazone, zoals Renate.

Julia Popken met Krülle Mull, B
Rolde: 197 punten (1e) en 196,5 punten (1e)
Exloo: 203 punten (1e) en 209 punten (1e)

BUITENRIT
Zondag 24 juni gaan we weer gezellig op buitenrit.
We starten vanaf de unit. We verzamelen te paard
om 10.00 uur.
Waar we precies naartoe rijden is afhankelijk van
het weer.
Lijkt het je gezellig om mee te gaan??
Stuur dan Elsemiek een berichtje vóór vrijdag
22 juni, via 06-10866966.
Ook niet leden zijn welkom.

VEULENSEIZOEN
Wil je jouw veulen ook presenteren in de
nieuwsbrief, stuur dan foto’s en een leuke
tekst naar HR-nieuwsbrief@kpnmail.nl

Op 27 mei is dit lieve hengstenveulen
Prinz geboren bij Eefje Udding.

Op 1 mei is deze mooie KWPN vos merrieveulen geboren bij Dewy de Graaff. Het veulen luistert naar de
naam Nola. Nolandra DDG (Hometown x Vainqueur x Amethist)

VERSLAG ERE ESCORTE
a afloop van het officiële deel van de Algemene
Leden Vergadering, was er een presentatie over de
Cavalerie Ere escorte. Dit werd gedaan door Camiel
van Ulden uit Appelscha. Aan de hand van een foto presentatie vertelde hij wat de Cavalerie Ere-escorte doet
op Prinsjesdag. Hoe ziet de voorbereiding eruit en wat
komt er allemaal bij kijken.
Op de donderdag voor Prinsjesdag komen alle paarden
aan. Deze paarden zijn van particulieren, die ze beschikbaar stellen voor de Ere escorte. Bij aankomst

N

worden alle paarden gecontroleerd door een dierenarts,
tandarts en hoefsmid. Alles moet tip top in orde zijn. Als
er wat moet gebeuren of een behandeling nodig is,
doen ze dat. Ook de zadels worden nagekeken en
eventueel aangepast.
De volgende dagen rijden de ruiters veel met de paarden. Er wordt geselecteerd welke paarden geschikt zijn
en welke nog een jaar door moeten oefenen.
De oefening op het strand bij Scheveningen hoort daar
ook bij. De paarden zijn een mix van oude rotten en u

nieuwelingen. Zo houden ze voldoende paarden over.
Ook zijn ze ieder jaar op zoek naar nieuwe talentvolle
paarden. Meest bruin, dat zijn de paarden die vroeger
het slagveld in gingen. Vossen worden gebruikt door de
hogeren in rang. Zij hebben een beetje een schutkleur.
Dan zijn de schimmels er nog. Dit zijn paarden die gebruikt worden door de ruiters die de bevelen geven en
achter het slagveld blijven. Tegenwoordig gaat er ook
een bont paard mee in de optocht. Het zogenoemde
paukenpaard. Dit paard word met beenhulpen gestuurd
omdat de ruiter de pauken slaat.

Alle dagen lopen de ruiters in uniform en moeten ze de
hogeren in rang groeten. Camiel is in het dagelijks
leven geen militair. Tijdens de presentatie droeg hij het
uniform dat ze dagelijks aan hebben, met zwaard en al.
Tijdens de tocht heeft hij een zestal ruiters onder zich.
Omdat hij een instructeursdiploma heeft mag hij deze
dagen ook de instructies op rijtechnisch gebied verzorgen. Zelfs voor de generaal! Het was een boeiende presentatie over een interessant onderwerp. In de
volgende nieuwsbrief komt het verslag van de ALV.

MOOIE START 1E ONDERLINGE
HAOLER RÛTERS 2018

p zaterdag 19 mei ging de eerste onderlinge wedstrijd in 2018 van de
Haoler Rûters van start. Deelnemers kwamen ook van de Stroomruiters uit Beilen. Het weer werkte goed mee en er heerste een gezellige
sfeer. Paarden en ruiters hebben topprestaties geleverd.
Op de zaterdagochtend sprong de eerste pony om 9 uur over het hout. In
het klassieke parcours ging de eerste plek naar Laurinde Waninge met Fury
in de gecombineerde klasse 40/50/60 cm. Daar bleef het niet bij, want ook
in het progressieve parcours eindigde Laurinde Waninge met Fury foutloos
bovenaan de lijst. In de gecombineerde klasse 70/80/90 cm ging het oranje
lint naar Eefje Udding met Nuts van Camelot in het klassieke parcours. Het
progressieve parcours werd eveneens gewonnen door Eefje Udding met
Nuts van Camelot.
Het springen werd aan het begin van de middag gevolgd door dressuur.
Bijde pony’s was Julia Popken met Krülle Mull eerste in beide proeven in de
klasse B met maar liefst 216 en 223 punten. Bij de paarden waren de ruiters erg aan elkaar gewaagd. Bij de eerste dressuurproef van de paarden
won Helma Waninge met Bodiga in de gecombineerde klasse L2/M2 met
195½ punten. In de tweede proef was Jacoline Jonkers met Imperador AG
met 196½ punten het sterkst. Tot slot werd de klasse B van de paarden verreden. Hier mocht Laurinde Waninge met Bodiga zich winnares noemen bij
beide proeven met een mooie score van 191½ en 195 punten.
Iedere deelnemer mocht een zakje voer gesponsord door Udding diervoeders meenemen naar huis.

2E ONDERLINGE
Zaterdag 14 juli is de tweede
clubwedstrijd van dit jaar.
Jij doet toch ook mee? We starten in de ochtend met springen
en aansluitend is de dressuurwedstrijd.
Opgeven is mogelijk door te
mailen naar haolerruters@hotmail.com of door je in te schrijven op het inschrijfformulier in
de unit.

O

Doe mee en wie weet word jij dit
jaar wel de clubkampioen van
2018!
Kan je niet meedoen, maar ben
je wel beschikbaar om een
handje te helpen? Laat dat dan
even weten, via de email.

ACTIVITEITENKALENDER 2018
De vaaka
k ntie staatt biijnaa weer voor de deur dus dat betekent daat we ook biijna weer op kamp
gaan
n. Zoals jullie weten gaan
n we lieve
v r naarr Diever! Natuurl
u ijk mogen er dit jaarr ook weer
niet leden met een eigen pony mee op ponykam
mp.

JUNI
(4, 11) EN 18 JUNI
Spring Clinic
24 JUNI
Buitenrit

Dit jaar hebbe
b n wij weer nieuwe leuk
ke activiteiten bedacht met o.a. een dropping, puzzeltocht
te ppaarrd en vele anndere activiteiten!

JULI
14 JULI
Clubwedstrijd 2
29 JULI
Buitenrit

Heb jij ideeën voor activiteiten off heb jij vorig jaar watt gemist??
Stuur dan even een mail naar e.h.oosting@hotmail.com met watt jij
graag zou willen doen op het kaamp.
Het ponykamp is van 27 t/m 30 augustus.
Aankomst 27 augustus: tussen 10.00 en 11.00 uur
Vertrek 30 augustus: 18.00 uur

AUGUSTUS
27 T/M 30
AUGUSUTUS
Ponykamp

n De Haoler Rûters
Kosten:  70,- voor leden van
 100,- voor niet leden, die lid zijn van de KNHS
Voor meer infform
o atie neem contact op met Elsemiek Oosting..
De kosten zijn inclusief overnachting voor jou en je pony. Vooor jou is er lekker eten, een
warrm bed en een douche. Je pony staat lekker in de wei en kriijgt vann ons hooi en watter.
Wan
nneer je pony krachttvvoer nodig heeft moet je dit zelf meenemen.

SEPTEMBER
1 SEPTEMBER
Enten
15 SEPTEMBER
Clubwedstrijd 3
28 SEPTEMBER
Feestavond
30 SEPTEMBER
Buitenrit
SEPTEMBER/
OKTOBER
Dressuur Clinic

Het Kasteel Diever
Kasteel 19
7981 AN Diever
Wat zelf meenemen:
Slaappzak
k
- Kuussen
Hoeslake
k n
- Toiletspullen
- Zwemspullen
Kleren voor warrm en koud
Juiste uitrus
r ting voor de ruiter - Goed Humeur
ps off laarzen)
(dit be
b tekend schoenen + chap
- Juiste uitrrusting voor je pony
y indien nodig zelf meenemen
- Kra
r chtvoer voor je eigen pony
- Buitenspelletjes + iets voor jezelf en voor de bonte av
vond
-

OKTOBOBER
6 OKTOBER
Boscross
28 OKTOBER
Buitenrit

Opgeven kan biij Elsemiek Oosting voor
v
5 augustus: e.h.oostinng@hotmail.com / 0610866966

NOVEMBER
BEGIN NOVEMBER
Schoonmaak unit
BEGIN NOVEMBER
Indoor Dressuur
Wedstrijd
DECEMBER

LEDEN
Afgemeld als lid per 1 juni:
Dennis Tolner
Aangemeld als startkaartlid:
Laura van Trigt

Bijdragen voor de nieuwsbrief voor
woensdag 11 juli inleveren bij:
HR-nieuwsbrief@kpnmail.nl

1 DECEMBER
Pepernotenspeurtocht
29 DECEMBER
Oliebollenactie

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.

