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Selectiewedstrijd

Het is allemaal begonnen als een onderlinge wedstrijd. Op een woensdagavond rond de 
langste dag werd er op het evenemententerrein te Nijeholtpade een dressuur- en 
menwedstrijd gehouden voor leden van onze fokvereniging. Al gauw bleken zelfs de lange 
zomeravonden te kort en het terrein te klein om deze wedstrijd te organiseren. 13 juli van 
dit jaar was het weer zover. Volgens onze (wedstrijd)secretaris Herma Donker moesten er 
minstens 10 dressuurbanen komen en dan nog 20 juryleden om alle deelnemers te 
kunnen bergen. Op het uitgestrekte terrein aan de Hoofdweg te Oldeholtpade werd alles in 
gereedheid gebracht om 250 deelnemers in totaal ruim 450 x te laten starten.
We hadden niets te klagen over de weergoden en dankzij de strenge doch rechtvaardige 
ringmeesters liep het programma volgens het boekje. Het zag zwart van de paarden en 
natuurlijk de bijhorende mensen. Een prachtig gezicht hoe er op zoveel verschillende 
niveau’s gestreden werd om een plekje in de finale voor de Nederlandse 
Kampioenschappen Dressuur te Kootwijk. Inmiddels is ook dit kampioenschap 
buitengewoon succesvol verlopen.
Voor de uitslagen van deze evenementen kunt u onze website raadplegen. Voor volgend 
jaar kunnen we er misschien nog een paar deelnemers bij hebben en wellicht wordt er dan 
gestart in de Klasse ZZ licht wanneer daar voldoende belangstelling voor is.

Waling
           
Fokdag 

 Weergoden en juryleden

Wat hebben weergoden en juryleden met elkaar te maken? Het antwoord ligt gelegen in 
het prachtige resultaat dat wij tijdens de fokdag hebben bereikt. Het weer was ons zeer 
goed gezind want op een paar druppeltjes na hebben we kunnen genieten van twee mooie 
fokdagen met prachtig weer. Of het aan dit weer heeft gelegen of niet kan ik niet helemaal 
beoordelen maar een feit is wel dat de juryleden ons rijkelijk hebben bedeeld met sterren 
en eerste premie veulens. Dat we een prachtig aanbod hadden van mooie paarden was ‘s 
morgens al te zien bij de keuring van de 3-jarigen waar ik de hele ochtend van heb kunnen 
genieten. Tijdens het middagprogramma werd het genieten nog mooier toen er als 
resultaat veel stermerries konden worden genoteerd. Concluderend kunnen we stellen dat 
we een zeer geslaagde fokdag achter de rug hebben ondanks het feit dat onze voorzitter 
genoot van een welverdiende vakantie, we hadden echter in Marten Pelleboer een zeer 
goede vervanger waarvoor onze hartelijke dank.   
De moeilijkheid en de uitdaging is nu om volgend jaar de lat weer iets hoger te leggen. 
Succes.
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Ledenraad

Op dinsdag 16 september j.l. hebben wij als ledenraad samen met het bestuur een dag 
samen doorgebracht op informele wijze om in alle rust los van een agenda met elkaar van 
gedachten te wisselen. Deze samenkomst was door eenieder zeer gewenst om de soms 
gespannen verhoudingen uit de wereld te helpen. Aan de hand van een paar stellingen 
hebben we geprobeerd te kijken waar de schoen wringt en we zijn samen tot een 
gelijkluidend standpunt gekomen. Het bleek al vrij snel dat de problemen vaak ontstaan 
zijn omdat informatie laat of niet volledig ter beschikking kwam waardoor ledenraadsleden 
en bestuur geïrriteerd raakten. We hebben nu afgesproken dat het bestuur een 
samenvatting zal gaan maken en zal komen met een paar concrete verbeterpunten om de 
communicatie te verbeteren. Als positiefpunt hebben we kunnen constateren dat na het 
invoeren van de nieuwe structuur meer mensen meepraten over het reilen en zeilen van 
ons stamboek en dat het niet meer zo is als in de oude algemene ledenvergadering dat 
slechts een handjevol mensen actief meepraatte over de agendapunten.

Al met al kan ik achteraf wel zeggen dat we een zeer nuttige bijeenkomst hebben gehad 
die zowel constructief als gezellig was.
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De dressuuraanleg tijdens de fokdag liep uitstekend en maar liefst 21 combinaties 
behaalden de 65 punten en mogen naar de CK. Bij de tuigpaarden was er het e.e.a. 
verandert er mogen nu 4 paarden door naar de CK.
Het zomerseizoen loopt naar het einde en de buitenwedstrijden en keuringen zijn bijna 
afgelopen.
Onze “tuigers” waren maar wat goed van de partij! Udo de Haan en Danielle Smit 
behaalden maar liefst 3 titels in 9 dagen, Watte Bruinsma zijn paarden pakten ook weer 
een titel en good old Jan Piet met natuurlijk Janny Bijl haalde ook de hoogste titel binnen. 
Deze sportmensen zijn in het zonnetje gezet tijdens onze fokdag. Op een zonovergoten 
menhippiade in Ermelo behaalde Toon Wever de titel binnen bij de dubbelspannen. In 
Kootwijk reed Susan Bouwman met haar Egberdina’s Hoeve Marten Hendrik een eerste 
plaats in de Lichte Tour met 62,5 %

Winteractiviteiten

Deze winter willen wij als bestuur weer het e.e.a organiseren. Er komt in ieder geval een 
avond op het gebied van de tuig en dressuurpaarden. Ook willen wij een excursie 
organiseren en natuurlijk gaan we weer beoordelen!
Zo gauw er meer definitief is krijgt u hiervan bericht.
Wij proberen zoveel mogelijk de nieuwsbrief on-line te versturen, geeft u a.u.b. uw 
mailadres aan mij door lindedijk@hotmail.com

De regiovergadering staat gepland voor 19 november a.s. Noteer alvast!

Alle leden die geselecteerd zijn zowel in de dressuur of het tuigen of hun paarden hebben 
aangemeld voor de Centrale Keuring heel veel succes! 


