
PENNINGMEESTER

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

Lessen zijn weer hervat, wedstrijden en activiteiten weer vol enthousiasme opgestart. Corona lijkt voorzichtig naar de ach-
tergrond te verdwijnen.  Corona heeft veel leed veroorzaakt.  Ook zijn er nog steeds mensen die op dit moment nog ziek of 
herstellende zijn, en de nadelige gevolgen ondervinden.  Langzaam komen we uit de ‘coronabubbel’, en wordt ons leven weer 
een soort van normaal.  

We willen jullie bedanken voor jullie medewerking de afgelopen periode. De maatregelen die ons werden opgelegd waren te-
genstrijdig en hierdoor ook lastig te handhaven. Gelukkig nam ieder hierin zijn verantwoordelijkheid. We zijn bij dat we elkaar 
nu weer zonder extra maatregelen en beperkingen mogen ontmoeten in onze accommodatie. 

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit maar ook terug op de afgelopen weken en natuurlijk de aangepaste editie van Indoor 
Hartje Drenthe! Een editie anders dan andere jaren, maar wat een strijd, gezelligheid en saamhorigheid! De eerste titels van 
2022 zijn weer uitgedeeld. We kunnen samen terug kijken op een fantastisch indoor en kijken vooruit naar Indoor Hartje 
Drenthe editie 2023!

Heb je nieuws of heb je 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.

Lees deze nieuwsbrief goed door! Naast belangrijke mededelingen, hebben we ook leuke berichten en agendapunten
Lessen en feestdagen, Paarden maken plaats voor koeien...
Prestaties leden, IHD 2022,  ALV voorjaar 2022

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

Pra cht i g e  m o m enten  t i j d e ns
IN DOOR HARTJE  DRENTHE

A rj e n  L o m u l d e r
 we rd  g e h u l d i g d 

a ls  b este  S t roo mr u ite r  D ressu u r  2022 
de  t ite l  b este  S t roo mr u ite r 
Sp r i n g en  2022 was  voo r

 N i k k i - F l e u r  d e  H a a n

DE EERSTE TITELS ZIJN EEN FEIT!



Na een lange en onzekere tijd van voorbereiden mochten afgelopen vrijdag dan ook werkelijk van start. Wat geweldig om te 
zien dat vele ruiters en amazones de weg naar de Stroomruiters weten te vinden. De opgave voor zowel de dressuur als het 
springen is overweldigend!  Van vrijdag tot en met zondag was de manege van de Stroomruiters omgebouwd tot een dres-
suurarena. Vanaf dinsdag stonden alle schijnwerpers gericht op het springen. Dagelijks werd er gestreden worden om een IHD 
titel. Fantastische resultaten, enthousiaste paarden en ruiters! Kijk voor alle uitslagen op www.stroomruiters.nl/ihd-nieuws.

Twee Stroomruiters wisten uit te blinken in hun discipline. Arjen Lomulder wist de beste resultaten neer te zetten in de dres-
suur, goed voor Beste Stroomruiter Dressuur 2022 en Nikki-Fleur sprong meerdere malen in de prijzen, hiervoor ontving ze 
de titel Beste Stroomruiter Springen 2022.

Zaterdagavond was het ouderwets gezellig tot in de late uurtjes...

INDOOR HARTJE DRENTHE 2022

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart werd er door een groepje vrijwilligers onderhoud verricht aan de manege. Vrijdag werd er 
buiten rondom de manege hard gewerkt en zaterdag was binnen de meeste activiteit, er werden diverse klussen opgepakt, 
waaronder het opruimen en opfrissen van het juryhok, de VIP ruimte, de bakrand, sponsorhindernissen. De jongsten waren 
creatief actief met het maken van een schilderij om het juryhok te ‘pimpen’. Maar ook de kinderen zijn graag buiten bezig, 
deze jonge mannen hebben ervoor gezorgd dat de parkeerterreinen weer mestvrij zijn!
Iedereen die op welke manier zijn steentje heeft bijgedragen, TOP! Dank je wel!

NL DOET



ZILVER EN BRONS VOOR STROOMRUITERS OP NK!

Indy Hingstman

Marissa Oude Velthuis

Afgelopen periode zijn de indoorkampioenschappen dressuur en springen verreden. Vele Stroomruiters werden genoemd op 
de uitslagenlijsten. Zowel in de dressuur als het springen werden geweldige prestaties neergezet. Onderstaande Stroomruiters 
behaalden een titel op het Drents kampioenschap. 
In de dressuur behaalden Kyra Hingstman en Adelinde Cornelissen zilver op het NK, Indy Hingstman behaalde een bronzen 
plak. Marissa Oude Velthuis wist met Hudson naar het Brons te springen.

DRESSUUR PONY’S
B  A/B   Brant Brongers  
  Heidepeel Chianti  Zilver
M1/M2 C  Nikki-Fleur de Haan 
  Dublin    Brons
M1 D/E  Linda Janssen  
  Topgun    Brons
M2 D/E  Indy Hingstman 
  Ti Amo   KAMPIOEN
  BRONS OP NK
Z1 D/E  Kyra Hingstman 
  Goldwyn  KAMPIOEN
  ZILVER OP NK
Z2 D/E   Kyra Hingstman 
  Ti Amo   Zilver

DRESSUUR PAARDEN
M2   Marrit Reusien  
  Lehár   Brons
ZZL   Adelinde Cornelissen 
  Luqiedo  KAMPIOEN
  ZILVER OP NK

SPRINGEN PONY’S
L C Noa Makken  
 Zazou    Zilver
M C Demi Makken  
 Miss Alinda   KAMPIOEN

SPRINGEN PAARDEN
B Marissa Oude velthuis 
 Hudson   Zilver 
 BRONS OP NK
L Myrthe Vos (sel)  
 Ihr Fürstin   4e
M Renee Speelman  
 Kokomo-Man   6e
 Myrthe Vos   
 Jo-Line    7e

Adelinde Cornelissen

Kyra Hingstman



Op deze provinciale show streden een grote groep studieclubs 
tegen elkaar. Het ging erom wie de beste groep koeien had 
(ook wel collectie genoemd ). Toen maar ook nu worden de 
koeien individueel gekeurd, dit gebeurd per leeftijd categorie. 
Je hebt een groep melkgevende, waaronder vaarzen, een 
middengroep en een oudere “koninginnen klasse” die door 
een deskundige jury geplaats en toegelicht worden volgens 
een duurzaam fokdoel. 

Er is in die ruim 30 jaar veel veranderd! Na een tussen stap 
van ca tien jaar zijn ze nu weer terug in Beilen. Diverse fok 
studie clubs zijn mede door de schaal vergroting opgeheven. 
Gelukkig is in de bron is de passie gebleven!

Het is niet meer zo een koe van stal halen en meedoen! 

Er zit nu een heel stuk voorbereiding bij zowel voor het sho-
wen en ook met voeding en juiste timing hanteren. Wat ver-
der opvalt is het enorme formaat van het rundvee heeft door-
gemaakt! Daarbij is de productie ook enorm toegenomen, dat 
kan omdat de motor van de koe, dus in omvang ook groter 
is. En het management op de bedrijven behoorlijke stappen 
heeft gemaakt. Op de keuring zie we ook een heel stuk   pro-

fessionaliteit wat er is bij komen kijken. voor verschillende 
bedrijven is het ook een stuk PR om de dieren te laten zien 
aan de wereld, en ze er op het best voor te zetten.  

Tegenwoordig zie ook steeds meer rode koeien de red Hol-
steins die zich zeer goed kunnen meten met de zwartbonte 
collega’s, of soms al niet beter zijn!   

Er zijn ook diverse kinderen die de strijd aangaan met het 
showen en toiletteren van hun kalf of pink. 
Prachtig om ook deze gedrevenheid passie bij de jongelingen 
te zien. Als je meedoet met de keuring staat passie en die-
renliefde voorop!

Daarnaast is koeien keuring een sociaal gebeuren, dat heeft 
ook deze landbouwsector zeker nodig!
Zie voor aanvullende info http://www.wintershowdrenthe.nl 

De Stroomruiters hopen op een goede samenwerking en een 
geslaagde keuring, 
Komt u ook eens kijken?   

Op vrijdagavond 8 april 2022 is er een veekeuring van de FDV (Federatie Drentse Veeteeltstudieclubs)
De oudere leden zullen zich dit mogelijk nog herinneren, 31 jaar geleden ( 7 maart 1991) werd voor het eerst in de Ma-
nege van de Stroomruiters een veekeuring gehouden, met deze provinciale gedachte van de Rundvee wintershow. 
Daarvoor was de jongveekeuring Beilen a.o. diverse keren te gast, die de lans gebroken heeft 
voor deze grotere show, nadat zij daarvoor achter het gemeentehuis in Beilen hun show hielden.   

PAARDEN MAKEN KOMEND WEEKEND PLAATS VOOR KOEIEN



POIESZ ACTIE LAATSTE WEEK

DE POIESZ ACTIE 2022 Hoe meer munten, hoe meer sponsorgeld. De actie loopt nog t/m 
zondag 10 april. Dus heb je nog munten lever deze dan z.s.m in, uiteraard in de buis van de Stroomruiters!
Bij elke €10,-aan boodschappen krijgen Poiesz klanten een Jeugd Sponsor Munt. De laatste speciale 
jeugd sponsoraanbiedingen waar Poiesz klanten van kunnen profiteren is deze week 
Freddy Fyffes kinder bananen! Heel gezond en ook nog is lekker. 
Meer aanbiedingen zijn te vindenin de folder van de poiesz. 
Kijk ook op www.poiesz-supermarkten.nl

GIOVANNI THE JOKER

Trainen maar dan net even anders; De RTC organiseert in 
samenwerking met Vijver & Paard Giovanni the Joker

• Wil jij je houding en zit verbeteren? 
• Een betere connectie met je paard? 
• Bewustwording van je zit, ontspanning en controle over je 

ademhaling? 

Geef je dan op voor een training met Giovanni the Joker
In deze training ga je een half uur aan de slag terwijl je op je eigen 
zadel zit. 

• Waar  Kantine de Stroomruiters
• Wanneer  Zondag 15 mei 2022 en zondag 12 juni 2022
• Voor wie  Voor leden van de Stroomruiters
• Kosten  €25 euro per persoon 
• Opgave  Mail je naam en telefoonnummer naar 
   rtc@stroomruiters.nl o.v.v. 
   opgave Giovanni the Joker

   www.vijverenpaard.nl

Save the date! DINSDAG 17 MEI 20.00 UUR. 
De voorjaars ALV zal plaatsvinden in de kantine 
van onze accommodatie. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALV 
Stroomruiters 



De verenigingslessen zijn weer hervat. Wij willen jullie vragen de regels omtrent lessen in acht te nemen. Er is veel mogelijk, 
maar om transparantie te houden gaan wisselingen en wijzigingen altijd in overleg met Jacoline Jonkers. Jacoline houdt zich 
bezig met de lesindeling, ook voor vragen over de lessen kun je contact opnemen met Jacoline via 06-30562355.

INSTRUCTIE

Helaas heeft Lavina de Vreede na een korte periode als instructrice verbonden te zijn geweest aan de Stroomruiters, besloten  
per direkt te stoppen. Wim Pomp heeft de bixielessen tijdelijk overgenomen. Er zijn op dit moment gesprekken gaande over 
de overname van deze groepen. 

FEESTDAGEN EN LESSSEN

Vanwege de komende feestdagen gaan de verenigingslessen niet door op onderstaande data:
Maandag 18 april (2e Paasdag)
Woensdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)

VERENIGINGSLESSEN


