
NIEUWSBRIEF

WE MOGEN WEER SAMEN SPORTEN!

PENNINGMEESTER

Heb jij een ‘Stroomruiterhart’? Wil jij je graag inzetten voor de vereniging? 
Kom ons bestuur versterken! Wij zijn op zoek naar een

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Judith de Haan - voorzitter@stroomruiters.nl
t. 06 376 144 62

2021 is afgesloten in lockdown en het nieuwe jaar 2022 zijn we niet begonnen zoals gehoopt, geen Indoor Hartje Drenthe. 
Maar met een periode dat we blij mogen zijn dat we onze paarden nog ander strenge voorwaarden binnen mogen trainen in 
het kader van dierenwelzijn. De gezelligheid, saamhorigheid en het club gevoel ontbreekt. 

Het bestuur, de jeugdcommissie en de RTC hebben hun best gedaan om in deze tijd de verbinding te houden. Zo werd er een 
foute kerstbingo, oliebolspringen en een dressuurwedstrijd georganiseerd in december. Konden de leden eerder er langer 
gebruik maken van het oefenparcours dan normaal gesproken en hebben de dressuurruiters de gelegenheid gehad om in de 
officiële dressuurring hun proef te oefenen en of op te nemen.

Wij hopen dat dit gewaardeerd wordt, het is voor iedereen een lastige tijd. Zo ook voor de vereniging. Gelukkig hebben we 
allemaal wel de accommodatie kunnen gebruiken tijdens de lockdown, maar vielen de lessen helaas grotendeels uit. Vaste 
lasten voor de vereniging lopen ook gwoon door, maar grote inkomsten vallen weg. Denk aan het Indoor en de kantine inkom-
sten. Wij hebben daarom besloten de contributie normaal te blijven innen om gezond te blijven. Daarentegen hebben we geen 
contributieverhoging doorgevoerd, de contributie is dit jaar gelijk gebleven aan vorig jaar.

Gelukkig mogen we weer wat meer sinds afgelopen zaterdag, Nederland gaat deels van het slot. Dit betekent dat we de lessen 
gaan hervatten. Dit wel onder bepaalde voorwaarden, welke verderop nog worden uitgeschreven.  Deze voorwaarden/regels 
worden ons opgelegd. Een van de belangrijkste regels is dat ruiters en begeleiding hun CTB kunnen tonen wanneer hier naar 
gevraagd wordt. Wees er bewust van dat het niet naleven hiervan grote consequenties kan hebben voor de vereniging, en 
hiermee voor alle leden.  Wij als bestuur willen alle leden willen vragen hier zelf de verantwoording voor te nemen. Wij gaan 
uit van ieders medewerking. 

Omdat er mogelijkheden zijn voor activiteiten, maar wij dit moeten beperken tot de eigen leden, is er een onderonsje geland 
voor komend weekend 21 en 22 januari. Hierover ook verderop in deze nieuwsbrief meer.

Laten we ervoor zorgen dat we op gezonde verantwoorde wijze de saamhorigheid, gezelligheid en het clubgevoel weer terug-
brengen! Samen is alles leuker! Heb je nieuws of iets wat je graag wilt delen op de website en of in de nieuwsbrief, laat dit dan 
weten via voorzitter@stroomruiters.nl. Heb je vragen over het reilen en zeilen binnen de club? Neem dan contact op met een 
van de bestuursleden. Alle contactgegevens zijn te vinden op de website.

Wil je actief meedenken binnen de vereniging? Wij zoeken nog bestuursleden!

Lees deze nieuwsbrief goed door! Naast belangrijke mededelingen 
Opstarten lessen en activiteiten en gebruik accommodatie en regiokampioenschappen

Hebben we ook belangrijke en leuke berichten uit de vereniging
Ereleden, aftredende bestuursleden, wisseling instructie en onderonsje

Sportieve groet, namens het bestuur,
Judith de Haan, voorzitter



Gerard Limburg en Arina Pomp hebben zich jarenlang ingezet als bestuurslid van de Stroomruiters. Tijdens de ALV hebben zij 
officieel hun bestuursfunctie neergelegd. Voor beide een moeilijk, maar weloverwogen besluit.  

Gerard heeft ruim 30 jaar in het bestuur gezeten, waarvan hij jarenlang als panningmeester heeft mogen fungeren. Daar-
naast is Gerard een van de gezichten die we tijdens de lesavonden vinden achter de bar in de kantine. Gerard was voor de 
Stroomruiters zowel voor als achter de schermen een belangrijke spil. 

Arina was bestuurslid en Vice-Voorzitter van De Stroomruiters en het  aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. Daarnaast 
behoorde ze tot de kantinecommissie en was hiermee ook het gezicht van achter de bar tijdens de lesavonden. Arina is ook 
zeer actief in de keuken tijdens evenementen, schoonmaak.

Gerard en Arina BEDANKT! Jullie kunnen met trots terugkijken op jullie tijd als bestuurslid van de Stroomruiters! 

Gelukkig hebben Arina en Gerard aangegeven niet met al hun taken te willen stoppen en zullen zij zodra de kantine weer open 
mag, gewoon weer te zien zijn tijdens de lesavonden om jullie van een consumptie te kunnen voorzien.

HEB JIJ EEN ‘STROOMRUITERHART’? WIL JIJ JE GRAAG INZETTEN VOOR DE VERENIGING? 

                                                                                      DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!
NEEM CONTACT OP MET EEN VAN DE BESTUURSLEDEN OF MAIL NAAR VOORZITTER@STROOMRUITERS.NL

BESTUURSLEDEN TREDEN AF NA JARENLANGE INZET

Arina Pomp Gerard Limburg



Nu de regels weer versoepeld zijn mogen alle lessen weer normaal gegeven worden. Daar zijn we natuurlijk blij mee! Helaas 
zijn er wel een aantal regels waar wij ons aan moeten houden. Zoals in het voorwoord benoemd gaan wij uit van ieders eigen 
veratwoordelijkheid m.b.t. het naleven van deze regels, dit geldt zowel voor jou als je begeleider. 

• Je komt alleen naar les wanneer je beschikt over een geldig CTB (verplicht vanaf 18 jaar)
• Alleen noodzakelijke begeleiding is toegestaan - Publiek is niet toegestaan
• Je draagt een mondkapje wanneer je je verplaatst (dit geldt uiteraad niet wanneer je op je paard zit) 
• Heb je coronagerelateerde klachten, dan blijft je thuis. 

!     Personen in functie voor de vereniging zijn uitgesloten van deze CTB plicht.

Bovenstaande regels zijn van kracht in groepsverband maar ook bij individueel gebruik van de accommodatie.

Let op! wanneer je je niet aan de regels houdt kan dit nare gevolgen hebben voor de vereniging en hiermee alle leden! 

Jacoline Jonkers houdt zich bezig met de lesindeling. Mocht je vragen hebben over de lessen neem dan contact op met Jacoline 
via 06-30562355.

VERENIGINGSLESSEN WEER VAN START!

Onvoorwaardelijke inzet, betrokkenheid en enthousiasme! Deze drie mannen hebben duidelijk een Stroomruiterhart! Al jaren-
lang zetten zij zich op meerdere vlakken in voor De Stroomruiters. Dit is tijdens de ALV van maandag 29 november bekroond 
met een Gouden Hoefijzer, het symbool voor Erelid van De Stroomruiters Beilen.

Wat deze mannen allemaal hebben gedaan en nog doen is bijna onbeschrijflijk.
Toch gaan we proberen dit onder woorden te brengen in de komende nieuwsbrieven. 
Want een Stroomruiterhart, wat is dat eigenlijk?

GERT, GEERT EN GERARD BENOEMD TOT ERELEDEN VAN DE STROOMRUITERS



YVONNE HEEFT DE BASIS GELEGD VOOR VELE COMBINATIES

Vele Stroomruiters heeft ze leren ponyrijden.  Liefdevol en vol enthousiasme gaf ze de begin-
nende ruitertjes het vertrouwen in zichzelf en hun pony. Yvonne was goed voor de basis van veel 
van onze leden. Zodra deze basis goed was gaf ze haar ruitertjes op de juiste wijze instructie om 
hun talent om te zetten mogelijkheden en maakte hiermee vele dromen waar!

Yvonne van Trigt! Niet weg te denken bij De Stroomruiters. Toch heeft ze het besluit moeten ne-
men te stoppen met les geven. Yvonne blijft een gezicht en stem van De Stroomruiters. Yvonne 
zal zich met liefde blijven inzetten voor de paardensport en haar stem hopen we nog vaak te 
horen tijdens onze, en concoursen elders. Lavina de Vreede heeft ondertussen haar lessen even 
liefdevol en met veel enthousiasme overgenomen. 

Yvonne bedankt voor je inzet en we blijven je graag zien bij De Stroomruiters!

Helaas was haar afscheid niet zoals wij als betuur bedacht hadden, maar Yvonne zal Yvonne 
niet zijn wanneer ze ook hiervan, ondanks het moeilijke besluit, toch zelf een feestje van maakt 
met ‘haar ruitertjes’ .

Lavina de Vreede is sinds kort het team van de instructeurs van De 
Stroomruiters komen versterken. Welkom Lavina!
Lavina stelt zich graag aan jullie voor.

Ik ben Lavina de Vreede, ik woon met mijn man Ralf en onze twee zo-
nen Stan en Lars in Hoogersmilde. Thuis hebben wij twee eigen paar-
den staan en vier paarden in pension. Ik heb de lessen van Yvonne 
sinds kort overgenomen. Daarnaast geef ik ook priveles bij mij thuis.

Lesgeven is een enorme passie voor mij, daar kan ik al mijn enthou-
siasme en mijn ervaring in kwijt. 

En wat is nou leuker om te beginnen bij de basis, de bixie/jeugd!

E R I S E E N T I J V A N K O M E N
E R I S E E N T I J D V A N G A A N

WELKOM VOOR LAVINA DE VREEDE 



OPGERUIMD STAAT NETJES

Opruimen blijft lastig in ons drukke leven. Toch willen we jullie vragen om de manege 
ten alle tijde netjes achter te laten. MEST hoort niet in de bak en ook het terrein bui-
ten houden we graag schoon.

Ook willen we iedereen vragen, gebruik je materiaal, balken, hindernissen, ruim ook 
deze dan na gebruik op. Op deze manier kunnen de bodems op de juiste manier wor-
den besproeid en onderhouden.

Dit geldt uiteraard niet voor het oefenparcours welke iedere eerste week van de 
maand staat opgebouwd.

INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN GAAN DOOR IN AANGEPASTE VORM

Opgave kan via mijn knhs.

Alle informatie is te vinden op de website van de 
regio Drenthe 

https://www.paardensportdrenthe.nl/kampioen-
schappen/indoor/

DRESSUUR
Om voor de finale in aanmerking te kunnen komen 
hoeft maar één van de twee wedstrijden gereden te 
worden. 

Regiokampioenschappen

Zaterdag 12 februari 2022 
L2, M1, M2 pony’s + M1, M2 paarden te Emmen (HCE)

Zondag 13 februari 2022
Z1, Z2 (proef) pony’s + Z1, Z2 (proef), ZZ-Licht 
(proef) paarden te Emmen (HCE)

Zaterdag 19 februari 2022
Z2 (kür) pony’s + Z2 (kür), ZZ-Licht (kür), ZZ-Zwaar, 
Lichte-Tour, Zware-Tour paarden te Exloo

Zaterdag 26 februari 2022
 B, L1 pony’s + B paarden te Bronneger

Zondag 27 februari 2022
 L1, L2 paarden te Bronneger

** Rubrieken Z2 & ZZ-Licht rijden op zondag 13 fe-
bruari proef, op zaterdag 19 februari kür op muziek.
Wedstrijdsecretariaat dressuur:

SPRINGEN
De selectie voor het springen gaat niet door, het is nu vrije 
inschrijving.

De pony-springkampioenschappen en de paarden-spring-
kampioenschappen worden gesplitst. 

De paarden blijven in Beilen bij “de Stroomruiters” en 
wordt verreden op zaterdag 18 en zondag 19 februari. 
De pony’s wordt verreden bij “ponyclub VVV Rouveen” op 
zaterdag 19 februari.

Vrijdag 18 februari, paarden Beilen 
M / Z en ZZ en 1.40 (1.40 is geen afvaardiging naar Erme-
lo) Klassiek met Barrage

Zaterdag 19 februari paarden Beilen
B – Klassiek rijstijl met Barrage (zonder gastjury) 
L – Klassiek met Barrage

Zaterdag 19 februari pony’s Rouveen
B – Klassiek rijstijl met Barrage (zonder gastjury) 
L t/m ZZ – Klassiek met Barrage



BERICHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Halverwege december organiseerdeN wij als activiteitencommissie de derde editie 
van de online bingo, dit keer met het thema ‘foute kerst bingo’. Het gehele prijzen-
overzicht werd gesponsord en er was weer veel deelname waardoor er een mooie 
opbrengst was voor de doelen van deze bingo; nieuwe dressuurpionnen voor de 
manege en een Stroomruiter hindernisdoek (zie bovenstaande foto). Ook werd er 
goed geluisterd naar de dresscode: foute kerstoutfit. Na een snelle stemronde op 
Facebook was Jacolien Zinger de winnares van de foutste kerstoutfit prijs. 

De dag erna was het juist gezellig in de manege zelf tijdens het Oliebollenspringen. 
Iedereen kwam verkleed en maakte zo kans op extra prijzen en natuurlijk lagen er 
verse oliebollen in de kantine. Ondanks de maatregelen was het fantastisch dat we 
dit hebben mogen organiseren. Zoals het nu lijkt worden de mogelijkheden voor 
activiteiten stap voor stap uitgebreid, wij staan in de startblokken!!



aanvang 18.00 uur

ONDERONSJEONDERONSJE

•  Naam ruiter/amazone 
• Telefoonnummer (mobiel) 
•  Naam paard/pony 
• Cat. A,B,C,D, E of paard
• hoogte (in cm)

Stuur bovenstaande gegevens voor 19 januari 
per mail aan  rtc@stroomruiters.nl 
o.v.v. onderonsje - 1 parcours per combinatie

W W W . S T R O O M R U I T E R S . N L

vrijdag 21 januari

OPGAVE VOOR 19 januari

aansluitend

zaterdag 22 januari

aanvang 09.30 uur

DressuurSpringen

pony
paard vanaf 12.00 mogelijkheid tot 

gebruik van de ring voor 
training of het opnemen 
van online proef

•  Naam ruiter/amazone 
• Telefoonnummer (mobiel) 
•  Naam paard/pony 
• Cat. A,B,C,D, E of paard
• proef van de maand wordt verreden.

Stuur bovenstaande gegevens voor 19 januari 
per whatsapp naar
Krista Boer-Lensing t. 0610441465
o.v.v. onderonsje - 1 proef per combinatie

Het gebruik van de ring gaat  in tijdsblokken. 
Ook hiervoor kun je je opgeven bij Krista. 

OPGAVE 
dressuur

OPGAVE 
SPRINGEN

Met jury!Met begeleiding

Deelname alleen voor leden van de Stroomruiters.
Om te vieren dat we weer wat mogen worden komen de kosten 
voor deelname voor rekening van de club.


