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VERSLAG ONDERLINGE WEDSTRIJD
ZATERDAG 14 JULI

aterdag 14 juli werd de tweede
onderlinge wedstrijd verreden in
Hooghalen bij De Haoler Rûters.
Het weer was super en we hadden
de luxe dat beide bakken er goed
bij lagen door de vernieuwde
bodem. We gingen van start met
het springen wat gezellig druk bezocht werd, mede door een aantal
combinaties van buiten de vereniging.
De ochtend begon met de hoogte
70cm. Dit werd gewonnen door
Eefje Udding met haar pony Nuts
van Camelot. Zoe Walbheem met
Shandro was in de barrage net iets
minder snel en werd tweede. Ook
Romee Klaassens sprong foutloos
en werd derde met haar pony Kinsey. Met 8 strafpunten werd Robin
Brunsting met Kinzo vierde en Mattina Moes met Just a Lucky lady
werd vijfde. In het progressieve parcours gingen de eerste 3 plekken
naar dezelfde ruiters: eerste werd
Eefje Udding, tweede Zoe Walbheem en derde Romee Klaassens.
Op de vierde plaatst eindigde Nikki-
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fleur de Haan en vijfde werd Robin
Brunsting.
In de categorie 40-60 cm won
Nienke Brunsting met haar pony
Blacky de eerste prijs, met een foutloze barrage. De tweede prijs ging
naar Jacoline Jonkers met Jaliste
en met eenhonderdste verschil (!)
werd Imke Snelten met Altrido’s Mely’s Jumper derde. Op de vierde en
vijfde plek eindigden Corina Huising
met Nistral en Ellen Noordman met
Havanna. Zij hadden allebei 4 strafpunten in de barrage. De zesde
plek ging met 8 strafpunten naar
Anke ten Hoor met Altrido’s Olet’s
Hugo en met twaalf strafpunten
werd Marin Smaal met Sterre zevende. In het progressieve parcours
was Imke Snelten het snelst. Met
vierhonderdste verschil van de eerste prijs werd Nienke Brunsting
tweede. Anke ten Hoor werd met
een foutloos parcours derde. Ellen
Noordman werd in het progressieve
parcours vierde. Met een balk werd
Corina Huising vijfde. De zesde en
zevende plek waren voor Jacoline

Jonkers en Marin Smaal. De prijs
voor beste springruiter van de dag
werd gewonnen door Eefje Udding
met Nuts van Camelot.
Ook aan de dressuur werd fanatiek
deelgenomen. Eerst was het de
beurt aan de pony’s in de klasse
B/L1. De deelnemers waren erg
aan elkaar gewaagd en de punten
lagen dicht bij elkaar. In de eerste
proef reed Marin Smaal met Sterre
de meeste punten (201). Robin
Brunsting met zijn pony Kinzo, zat
daar erg dichtbij met 199 punten.
Dat was goed voor de tweede prijs.
Eefje Udding reed haar blonde pony
Nuts van Camelot netjes naar 198
punten en mocht de derde prijs in
ontvangst nemen. Anke ten Hoor
met Altrido’s Olet’s Hugo volgde
met 196 punten. Nienke Brunsting
met Blacky haalde 193.5 punten,
Nikki-Fleur de Haan met Dublin 193
punten en Imke Snelten met Altrido’s Mely’s Jumper 187 punten.
In de tweede proef reed Anke ten
Hoor met 203 punten naar de winst
en volgde Robin Brunsting haar u

op de hielen met 200 punten. Robin
Brunsting ontving ook een extra
prijs voor de beste dressuur ponyruiter. Via de ex aequo-regeling
werd Nienke Brunsting derde en
Eefje Udding vierde met allebei 199
punten. Marin Smaal volgde met
198 punten en Imke Snelten met
193. Hierna was het de beurt aan
de paarden. In de klasse B reed

Sabine Camello met Armani naar de
winst met 210 punten. In de gecombineerde klasse L2/M1 wist Dadette
Flokstra met Ezyra beide proeven
op haar naam te schrijven met 193
en 201 punten. Zij won dan ook de
prijs voor beste dressuurruiter bij de
paarden. Ellen Noordman met
Havanna werd in beide proeven
tweede met 190 en 188 punten.

e gaan dit jaar weer meedoen met de grote clubactie. Ieder lid krijgt binnenkort zijn
of haar boekje. De bedoeling is
om zoveel mogelijk loten te verkopen. Van ieder verkocht
lot is 80% voor de clubkas. Voor
ieder lid geldt dat hij/zij minimaal
vijf loten moet verkopen. Wil je
niet langs de huizen, dan kan je
ervoor kiezen om zelf vijf loten te kopen. Wanneer iedereen op deze
manier zijn steentje bijdraagt kunnen we de contributie laag houden.
Nog wat praktische informatie:
Start verkoop: 15 september
Einde verkoop: 15 november
Minimaal vijf loten verkopen.
Boekje(s) kan je inleveren bij Helma Waninge, Buitenakker 20 in
Hooghalen of inleveren in de unit.
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BUITENRIT DOOR DE BOSSEN
Zondag 30 september staat er weer een buitenrit op het programma.
Elsemiek en Joyce nemen jullie mee door de bossen van Hooghalen.
We verzamelen om 10.30 uur bij de unit. Opgeven kan via
haolerruters@hotmail.com. Deze rit is voor leden en niet-leden.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE,
ELKE STEM IS GELD WAARD!
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de
Rabobank Clubkas Campagne! Je kunt al
op ons stemmen! De unit is nodig toe aan
vernieuwing. Daarvoor gaan wij sparen.
Daarom zijn alle stemmen en centjes welkom. Stemmen kan tot 19 september. Wij zeggen Doen!

Corina Huising met Nistral haalde
187 en 183 punten en Michelle
Schoutens met La Margneta Aura
behaalde in beide proeven 185
punten.
De derde onderlinge wedstrijd wordt
gehouden op 15 september. Het belooft een spannende strijd te worden, dus doe allemaal mee en komt
dat zien!

BARBECUE
TIJDENS
GEZELLIGE
CLUBAVOND

Zaterdag 28 september organiseren we de jaarlijkse gezellige
clubavond. Deze keer zal het
een feestelijke barbecue worden. Tijdens de barbecue worden de clubkampioenen van
2018 bekend gemaakt en staan
we stil bij de lidmaatschapsjubilea. De barbecue zal gehouden
worden bij de unit .
Opgeven kan via haolerruters@hotmail.com. Geef daarbij
aan wat voor eten je meeneemt
naar de barbecue. Voor frisdrank, koffie en thee wordt
gezorgd. Overige dranken moet
je zelf meenemen. We maken
er een gezellige avond van en
zien je graag op zaterdag 28
september vanaf 18:00 uur. Alle
leden, familieleden, vrijwilligers
en sponsoren zijn van harte
welkom.

PONYKAMP 2018
n de laatste week van de zomervakantie hebben we met 14 kinderen van De Haoler Ruters en van de
Stroomruiters, genoten van ons
jaarlijkse ponykamp. Met dit gezellige clubje deelnemers zijn we vier
dagen naar ons geliefde plekje in
Diever geweest! Vier dagen om niet
te vergeten! Wat hebben we allemaal gedaan?
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Maandag, de eerste dag, stond in
het teken van kennismaken. Traditioneel doen we op maandag een
welkomstspel; wie zijn wij, wie hebben wij mee, wat doen wij enz..
‘s Middags hebben we spelletjes in
de bak gedaan met de ruiters en
hun pony’s. Na het avondeten een
buitenritje gemaakt en daarna lekker griezelen in het bos tijdens een
griezeltocht.
Dinsdag had Ellen TREC oefeningen klaar gezet in de bak. Deze
moesten de ruiters allemaal uitvoeren. Ze werden daarbij beoordeeld
en kregen een cijfer voor de uitvoering. Met de gehoorzaamheid zat
het nog niet helemaal goed, ha, ha.
Daar kwamen we al snel achter!
s‘ Middags zijn we met elkaar nog
even heerlijk het bos in geweest. En
avonds hebben we een relaxte
avond gehad met een heerlijke, gezellige BBQ.
Woensdag zijn Joyce, Lisanne en
Mattina al op tijd vertrokken om de
puzzeltocht uit te zetten. Een route
van maar liefs 24 km werd er gereden. Tijdens de route moesten de
kinderen 18 vragen beantwoorden.
De vragen bestonden uit meerkeuze antwoorden, en bij elk antwoord stond een letter. Terug in
Diever moesten ze met deze letters

een zin puzzelen.
Dit bleek moeilijker
dan gedacht. Maar uiteindelijk hadden alle groepjes de zin goed geraden en kreeg iedereen een lekkere
liksteen voor zijn of haar pony.
Donderdag staat steevast in het
teken van We gaan vanavond alweer naar huis ;-(. Dus ‘s ochtends
werden de tassen alvast ingepakt
en ontbeten we voor de laatste keer
gezellig met z’n allen. Daarna hebben we nog een heerlijke uitstaprit
in het bos gemaakt en genoten van
het mooie weer.
‘s Middags hebben we in het bos
mooie foto’s gemaakt van alle ruiters met hun pony’s en tot slot nog
heerlijke patatjes gegeten.
En toen zat ponykamp 2018 er alweer op..... WIJ HEBBEN HET
HEEL GEZELLIG GEHAD! En
hopen natuurlijk dat iedereen volgend jaar weer mee gaat!!
De activiteiten commissie

BOSCROSS IN EEN
NIEUW JASJE!
innenkort is het weer tijd voor
onze jaarlijkse Boscross. Op
zaterdag 6 oktober rijden we de rit
in het natuurgebied Heuvingerzand
in Hooghalen. Tussen 10.00 uur en
12.00 uur vinden de starts plaats.
De route is ongeveer 15 km.
Aangezien veel deelnemers de
Boscross vergelijken met de Voorjaarcross hebben we de Boscross
in een nieuw jasje gestopt. De Boscross wordt nu een “Enjoy the
Ride” rit. Zoals de nieuwe naam al
aangeeft: Plezier staat voorop! Het
wedstrijdelement (de ideale tijd)
hebben we losgelaten.
Voor €10 kan je deelnemen aan
een georganiseerde rit incl. twee
gratis consumpties op de pauzeplek
(overige consumpties zijn tegen een
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kleine meerprijs). Leden van De
Haoler Rûters betalen €5,De rit is afwisselend over brede
zandpaden, smalle bospaden en
door heel veel mooie natuur! Wil je
eens een rit met een jong of onervaren paard maken? Dan is dit de
ideale gelegenheid! De rit bevat
geen drukke verharde wegen, gevaarlijke kruispunten of andere uitdagingen in het verkeer en is
daardoor dus heel laagdrempelig.
Bij vragen kun je contact opnemen
met Joyce Koerts. Ongeveer één
week van te voren ontvang je extra
informatie.Opgeven kan met een
mailtje, onder vermelding van je
naam, telefoonnummer en met wie
je samen wilt rijden, naar haolerruters@hotmail.com.

VERBETERDE
ACCOMMODATIE
n juli is een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan voor De
Haoler Rûters; een nieuwe bodem!
Omdat de bodems van beide bakken altijd erg zwaar waren voor de
paarden, met name voor het springen tijdens de lessen en wedstrijden, hebben we (samen met Meijer
Bodems) nieuwe vlokken bodems
aangelegd. Dat zorgt voor meer stabiliteit. De vlokken zijn door het
oude zand gefreesd, zodat we een
nieuwe toplaag kregen. De bodem
is geëgaliseerd met laserondersteuning. Daardoor is het overal even
vlak en wordt het regenwater beter
verdeeld en opgenomen. We zijn
erg blij met de bodemverbetering
van beide rijbakken!
We willen graag de Boermarke bedanken, voor de medewerking met
de besproeiing van de bakken, wat
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deze zomer extreem veel nodig
was. Ook Van Bergen Installatietechniek en Dekker Dienstverlening
bedankt voor de snelle service,
waardoor we binnen een week weer
gebruik konden maken van onze
vernieuwde rijbakken. We willen de
bodems zo lang mogelijk goed en
mooi houden. Daaraan kan je mee-

INDOOR
DRESSUURWEDSTRIJD
Zaterdag 10 november organiseren we onze indoor dressuurwedstrijd bij de Stroomruiters in
Beilen. Dit jaar is de wedstrijd
voor paarden en pony’s in de
klasses B t/m Z2!! We beginnen
om 9.00 uur met pony’s, daarna
paarden en als laatste de Z1 en
Z2 pony’s en paarden.
Wil je meedoen geef je dan op
door een mail met inschrijfformulier te mailen naar
helma_82@hotmail.com. Op
startlijsten staat alle informatie.
Lijkt het je leuk om te helpen,
mail dan naar helma_82@hotmail.com. We hebben ringmeesters, schrijvers en mensen
op het secretariaat nodig. We
hebben ook mensen nodig die
vrijdagavond willen helpen met
het opbouwen van de dressuurringen. Na afloop moeten deze
weer worden opgeruimd. Meld
je aan, want vele handen maak
licht werk!!! Wil je komen kijken? Dat kan, de toegang is
gratis!!

helpen door de mest consequent op
te ruimen. De mestboy ligt bij de
grote boom in de grote bak en de
mest kan achter de container worden gegooid. Bij voorbaat dank!

 



   

ACTIVITEITENKALENDER 2018
SEPTEMBER
28 SEPTEMBER
Feestavond
30 SEPTEMBER
Buitenrit
OKTOBER/
NOVEMBER
Dressuur Clinic

             
            


OKTOBOBER
6 OKTOBER
Boscross
28 OKTOBER
Buitenrit
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NOVEMBER
BEGIN NOVEMBER
Schoonmaak unit
10 NOVEMBER
Indoor Dressuur
Wedstrijd
DECEMBER
1 DECEMBER
Pepernotenspeurtocht
29 DECEMBER
Oliebollenactie

NIEUWE RUBRIEK: TE KOOP AANGEBODEN
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om alles wat met paardrijden te maken heeft, zoals kleding
en materialen, via deze rubriek te koop aan te bieden. Stuur een foto en een korte omschrijving,
de vraagprijs en contactgegevens naar HR-nieuwsbrief@kpnmail.nl en je advertentie wordt in de
nieuwsbrief geplaatst. De Haoler Rûters bijt zelf het spits af!

LEDEN
Nieuwe leden per 1 september:
Mara Dijksterhuis, Daniek Oude
Velthuis, Tessa Brinkman en Eva
Luijnenburg.
Afgemeld per 1 september:
Wilma Brinkman

Bijdragen voor de nieuwsbrief voor
woensdag 3 oktober inleveren bij:
HR-nieuwsbrief@kpnmail.nl

BAKSLEEP TE KOOP
Onze huidige sleep is niet geschikt voor
onze vernieuwde en verbeterde bodem.
Daarom willen we deze graag te koop
aanbieden.
Heb je interesse in deze sleep (zie foto),
neem even contact op met Ellen Noordman
06-28417721 /
ellennoordman@hotmail.com

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.

