
Mei 2022, het outdoorseizoen is weer van start. Er staan weer leuke evenementen op de kalender. Maar ook belangrijke eve-
nementen zoals de voorjaars ALV van De Stroomruiters. Wij ontmoeten jullie dan ook in de kantine van onze accommodatie 
op dinsdag 17 mei 20.00 uur.  Op zaterdag 18 juni zullen de clubkampioenschappen 2022 worden verreden. Wil jij in aan-
merking komen voor de titel clubkampioen 2022 in jouw discipline? Houd dan onze website en Facebookpagina in de gaten!

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 contactge-
gevens zijn te vinden op de website.

Lees deze nieuwsbrief goed door! Naast belangrijke mededelingen, hebben we ook leuke berichten en agendapunten
Lessen en feestdagen, BFPT, uitbreiding rtc, Stoomruiter successen...

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

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALV 
Stroomruiters 

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

Samen staan we sterk!

Wij ontmoeten onze leden graag!

Het bestuur van De Stroomruiters 

MEI 2022, HET OUTDOORSEIZOEN IS WEER VAN START



Vanwege de komende feestdagen gaan de verenigingsles-
sen niet door op onderstaande data:

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)

Tijdens de zomervakantie gaan de verenigingslessen door 
i.o.m de instructie. Wij willen jullie vragen vroegtijdig af 
te melden bij afwezigheid. Dit kan bij eigen instructie of 
via de lesapp.

VERENIGINGSLESSEN

De opbrengst van de Rabobank Club Support (voorheen clubkascam-
pagne) van 2021 is besteed aan een springsloot met trainingshekje.
De sloot is in 2 delen van 2 meter (1 deel voor de pony’s en 2 delen voor de 
paarden).

“STROOMRUITERSLOOT” 

Net voor het laatste onderonsje was de sloot binnengekomen.
Na het uitpakken bleek de sloot toch wel heel breed te zijn, volgens de 
aanwezige jeugd.

Met het onderonsje is er daarom besloten, om eerst 1 deel van de sloot 
dubbel onder een hindernis te leggen, om er zo rustig aan te wennen. 

Een mooie aanvulling op het trainingsmateriaal van de club!

Zoals de meeste leden weten worden er op donderdagavond 
ook menlessen gegeven in de Willem van Es hal. Normaal 
houden de menners een zomerstop, dit jaar zullen de men-
ners geen zomerstop houden. 

Twee groepen zullen eens in de 2 weken doorgaan op de don-
derdagavond. De precieze data staan op de website onder het 
kopje lesindeling. 
De momenten dat de menners vrij kunnen mennen blijven 
ongewijzigd, deze zijn te vinden op de website onder het kop-
je accommodatie – manege gesloten.

• Iedere eerste week van de maand een oefenparcours in de bak staat?

• Deze er maandelijks door een groep vrijwilligers wordt ingezet?

• Dit parcours  NIET MAG WORDEN VERANDERD

• Er dit jaar clubkampioenschapen worden verreden (deze wordt verreden over twee wedstrijden).

• De datum voor de eerste wedstrijd is al bekend! Namelijk zaterdag 18 juni!

• Het bestuur blij is met de hulp en opmerkzaamheid van onze leden.

WIST U DAT...

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.



Bestel online een pizza via Takeaway/Thuisbezorgd en jouw 
sponsordoel ontvangt hiervoor geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan bij diverse webwinkels als Bol.
com, Coolblue, Booking.com, HEMA, AH en Media Markt bestellen. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar jouw sponsor-
doel. En nogmaals, het kost je niets extra!

Wil jij De Stroomruiters ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je 
voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van De 
Stroomruiters. Voor jou een kleine moeite, voor de vereniging directe 

inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen 
dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die jouw club een warm hart toedragen.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Je gaat naar www.stroomruiters.nl en klikt bovenaan de homepage op het icoontje van sponsorKliks. Of je nu 
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. 
Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert de vereniging hier direct van!

SPONSOREN ZONDER EXTRA KOSTEN 

De Jeugd Sponsoractie 2022 is weer voorbij. Ie-
dereen heel erg bedankt voor jullie inzet! Het doel 
was om zoveel mogelijk munten te verzamelen 
zodat we uiteindelijk een mooi bedrag bij elkaar 
zouden krijgen. Dit geld mag worden gebruikt 
voor de jeugd, de jeugd heeft de toekomst! 
 Ook dit jaar hebben we geen actie dag kunnen uitvoe-
ren vanwege de COVID om extra munten te verzamelen. 
Ondanks dat dit niet kon hebben we nog een groter be-
drag bij elkaar gehaald dan vorig jaar. Afgelopen week 
mochten we dan ook de cheque ophalen. Deze hebben 
Hilde en Femke Westerbeek in ontvangst mogen nemen!
Het bedrag dat we met zijn allen bij elkaar hebben ge-
spaard is €1027,00!
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedankt!

PRACHTIG RESULTAAT POIESZ ACTIE

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND
Allereerst willen we jullie enorm bedanken voor jullie hulp
tijdens de afgelopen concoursen.

Als dank vanuit de organisatie willen we jullie graag uitnodigen voor de 
vrijwilligers avond op zaterdag 21 mei. Aanvang 20.00 uur,  begin programma 20:30 uur. 
Partners zijn uiteraard ook welkom! Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Opgave verplicht ( i.v.m eten en drinken ). 
Graag een appje naar Rolien ( 0631200043) of Lois ( 0624723190 ) 21 meiZA
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Hoi allemaal, Ik ben Arjen Lomulder en heb afgelopen 
maand mijn plaats ingenomen binnen de Rijtechnische 
Commissie.

Zelf heb ik nu een leuke 6 jarige ruin te rijden en heb ik 
afgelopen jaren met mijn vorige paard op Z/ZZ niveau 
gereden. 1 van de mooiste momenten was tijden de Grote 
Prijs van ons eigen concours. 

Al vele jaren ben ik met veel plezier lid van de Stroomrui-
ters in Beilen en neem graag deel aan de verschillende 
activiteiten. Naast mijn taak binnen de commissie van 
Indoor Hartje Drenthe leek het mij ook een leuke uitda-
ging om met een nieuw RTC-team aan de slag te gaan.

Mijn sociale karakter en organiserend vermogen zijn 
sterke punten die ik zeker wil gaan inzetten. Ook is het 
een missie om binnen de vereniging meer verbonden-
heid te creëren dus alle takken van onze mooie sport met 
elkaar te gaan verbinden.

Benieuwd naar meer? Je mag me altijd aanspreken of een 
berichtje sturen.

Groeten Arjen

Verbinding is zo belangrijk binnen een vereniging. Maar 
om verbinding te creëren heb je vrijwilligers nodig. Acti-
viteiten bedenken, vormgeven, voorbereiden en organi-
seren. 
De RTC heeft versterking gekregen. Het bestuur en de werk-
groepen zijn blij met deze versterking! In de zwarte blokken 
stellen drie nieuwe RTC leden zichzelf voor.

Ik ben Cheline Gaasbeek en zit sinds kort in 
de RTC. Ik ben hieraan begonnen omdat ik dol 
ben op onze manege en graag weer het vereni-
gingsgevoel terug zou willen geven aan onze 
leden. 
 
Ik heb meerdere paarden en pony's in de wei 
staan om te rijden en om zadelmak te maken. 
Daarnaast ben ik werkzaam bij de Welkoop in 
Beilen. 
 
Maar wat heb ik onze leuke activiteiten gemist 
de afgelopen jaren! 
 
Heeft er iemand vragen, opmerkingen of mis-
schien wel een leuk idee om te doen? 
Ik heb op maandagavond rijles dus stap gerust 
een keertje op mij af. 
Toch liever een appje sturen? Dat kan naar: 
0621330193
 
Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien tijdens 
de activiteiten! 
 

SAMEN STAAN WE STERK!

ARJEN

CHELINE



Samen met een leuk team wil ik mijn steentje bijdragen, gestimuleerde ruiters en amazones de kansen bie-
den het beste uit zichzelf te kunnen halen. In elke combinatie is groei te bereiken dus hoe mooi zou het zijn als 
we daar met zijn allen aan bij kunnen dragen! 

Daarnaast heb ik na een aantal afwezige jaren het commanderen van de meertallen weer opgepakt. Met veel 
plezier werk ik inmiddels met 2 teams om deze zomer weer aan start te verschijnen op de Drentse Kampioen-
schappen. Benieuwd geworden hoe de trainingen gaan of eventueel zelf deel te nemen? Of heb je leuke ideeën? 
Je kan altijd contact met ons opnemen. Laten we er met zijn allen als vereniging wat van maken!

Zoals je kan lezen in het stuk van Ben-
jamin Bakker is er weer een begin ge-
maakt met de meertallen. 
Helaas waren er te weinig aanmeldingen 
om een ponyteam te vormen. Bij de paar-
den hebben we daarentegen twee teams 
kunnen maken. Een team op L/M niveau en 
een ZZ team. 

We zijn erg blij dat er weer een groep en-
thousiaste amazones zich gemeld hebben. 
Benjamin gaat samen met deze groepen 
werken naar het beste resultaat. 

MEERTALLEN 2022

Dinsdag 17 mei  ALV De Stroomruiters
Maandag 6 juni  Boerderijen Fiets Puzzel Tocht
Zondag 12 Juni  Giovanni The Joker dag 2
Zaterdag 18 juni   Clubkampioenschappen De Stroomruiters
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BENJAMINHoi allemaal, mijn naam is Benjamin Bakker en ik ben in het 
verleden meerdere jaren lid geweest van de Stroomruiters in Beilen. 
In die tijd verzorgde ik op woensdagavond de dressuurlessen, maar 
door een verhuizing en de tijd heb ik dit stokje overgedragen aan 
Marrit. 

Inmiddels ben ik weer 1.5 jaar woonachtig in Hooghalen en weer 
meer op de manege te vinden. Wat ik in deze 1.5 jaar ervaar is 
dat er meer verdeeldheid binnen de disciplines is ontstaan. Dit is 
jammer en herken ik niet van eerder. Door het rijden en leerlingen 
begeleiden op niveau in de dressuursport ben ik voorstander van 
het stimuleren van verbeteringen en ontwikkelingen. Van elkaar 
kun je leren! 



DE BITFITTER

Op 15 April was Ymke Groenendijk bij ons op de vereniging om wat uitleg te geven over bitfitten, hartslagmeting en teugel-
drukmeting. Het was een geslaagde avond, waarbij veel uitleg werd gegeven en diverse onderwerpen werden besproken. Na 
deze theorieavond zullen de deelnemers allemaal nog een praktijkdag volgen. 

Ben je niet aanwezig geweest op de theorie avond maar wil je wel graag informatie ontvangen of een praktijkdag volgen. Mail 
dan de rtc via  rtc@stroomruiters.nl. 

FDV WINTERSHOW

Vrijdag avond 8 april jl wat het een spektakel in de manege. Hier vond sinds een hele tijd de Winterkeuring plaats 
van Rundvee. (Type Holsteins).

Voor diegene die dat nog nooit gezien heeft, was dit een hele belevenis. Wat komt er wat bij kijken! Een totale metamorfose 
van de manege. Gevuld met TOP melkkoeien en jongvee. Zeker voor de dames van de kantine was het genieten, na eerst de 
goede zorgen voor de inwendige mens voor de vele vrijwilligers van het FDV-bestuur en medewerkers, konden de dames van 
bovenaf meegenieten wat zich daar in de stallen en keuring allemaal plaatsvond. 

Het was die vrijdag avond een enorme drukte in de manege, gevuld door liefhebbers uit het hele land om die TOP keuring 
mee te maken. Getallen van rond de 800 bezoekers deden landelijk de ronde. En werd de avond tot in de kleine uurtjes met 
feestelijke muziek afgesloten, iets wat wel leek op onze IHD slot feest!  

De evaluatie moet nog plaats vinden, maar als bestuur zijn we zeer onder de indruk van al het werk wat hier verzet is door de 
liefhebbers van de FDV Winterkeuring. Ieder die zich hiervoor heeft ingezet, enorm dank voor jullie inzet!



PPiimmpp  yyoouurr  ppoonnyy!!!!    
 
Voor de kinderen van onze vereniging willen wij een gezellige 
middag organiseren tijdens de Boerderij fietspuzzeltocht die bij de 
manege start en eindigt: 
6 Juni van 13:30 tot 17:00 
 

Kan jij al vlechten? Weet jij welke vlechttechnieken er zijn?  
 
Na een korte uitleg gaan wij het zelf proberen, en onze pony’s versieren! 
Dus neem je pony en alle glitters mee, gekleurde linten of wat je maar kan bedenken. Aan het 
eind kijken we welke pony het mooiste is geworden en krijgen jullie een vlechtdiploma! 
 
Je mag vriendjes/vriendinnetjes, broers/zussen meenemen. 
Er is die dag veel te beleven dus het beloofd een gezellige 
dag te worden. 
Opgave via rtc@stroomruiters.nl  

BFPT 2022

Beilenaren weten wat dit betekent, voor wie het niet weet; dat staat voor 
de Boerderijen Fiets Puzzel Tocht. Deze tocht wordt op 
maandag 6 juni a.s,  2e pinksterdag verreden.

De start en -aankomst plek is onze manege van de Stroomruiters. Hiervoor 
hebben we een mooie kans onze accommodatie te laten zien en een graan-
tje mee te pikken. 

De inschrijving gebeurt in de kantine, daarna is er een tocht van ca. 33 km. 
Er is een route uit gezet. Diverse bedrijven stellen hun bedrijf open voor 
een bezichtiging. En onderweg is er voldoende stof om gezellig over door 
te spreken. 

Bij aankomst is er in de manege gelegenheid om onder het genot van een 
drankje te genieten van wat er georganiseerd wordt in onze accommoda-
tie.  Er is bij aankomst livemuziek aanwezig, en voor de kinderen zijn er 
leuke activiteiten.  Aan het eind is er een leuke verloting, met een wel heel 
speciale hoofdprijs. 

Heb je in de middag nog een moment tijd over laat het even weten bij 
een van de bestuursleden of via secretariaat@stroomruiters.nl           


