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Nieuwsbrief                                         2019 nr. 4 

Clubkampioenschappen 

Op 29 en 30 maart is de eerste wedstrijd van het 

clubkampioenschap gereden en op 16 en 17 mei waren de 2e 

wedstrijden van de clubkampioenschappen. De derde 

clubwedstrijd zal gehouden worden op 6 en 7 september. 

Aansluitend vindt de showavond plaats. Mocht je nog ideeen 

hebben voor de showavond, of zelf graag mee willen doen, geef dit dan door aan het bestuur!  

Alle ideeën of opgaves zijn welkom!  

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 9 mei was de 1e ledenvergadering van dit jaar. Er heeft ondermeer een terugblik van het 

jaar 2018 plaatsgevonden en een verantwoording van de financiën. De voorzitter heeft 

iedereen bedankt voor zijn of haar inzet. Speciale dank is uitgesproken naar de afgetreden 

bestuursleden Dirk Kasius en Rianne de Roo. Mocht je meer willen weten wat er zoal 

besproken is tijdens deze avond, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. In 

het vierde kwartaal van dit jaar vindt een 2e ledenvergadering plaats. 

 

Vrijwilligersavond 

Maandagavond 13 mei is er met man en macht geklust in en rondom de manege. Maaien, 

snoeien, vegen, onkruid bestrijden, bladblazen etc. Er waren veel vrijwilligers die een handje 

hebben geholpen. Met een paar uurtjes lag alles er weer schier bij.  

Het was gezellig en nuttig. Allemaal bedankt!  
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Ton van Duivenvoorden

 

 

Beach Volleybal 

23 juni heeft er op de grote piste van onze manege een beach volleybaltoernooi plaats 

gevonden.  

 

Diverse teams hadden zich opgegeven en gingen  

strijden om de eerste plaats!  

Het was fantastisch weer en de catering was goed  

verzorgd door onze Karin en Marissa zodat  

iedereen lekker wat te drinken en eten kon bestellen.  

 

De sfeer zat er goed in en uiteindelijk is het  

carnavalsteam “De Kainbongels” eerste geworden.  

 

Vrijwilligers en sponsoren enorm bedankt voor jullie inzet en bijdrage! 

 

 

 

 8 juni is Ton van Duivenvoorden 

bij onze manege geweest om een 

kliniek te geven. Mensen konden 

zich met hun paard aanmelden 

voor de klassieke dressuur, 

Working Equitation, Grondwerk, 

Vrijwerken, Longeren, werken aan 

de lange lijnen en werken aan de 

lange teugel. Het was een drukke 

en gezellige dag die goed bezocht 

werd en enorm leerzaam werd 

bevonden door de opgegeven 

kandidaten. 
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Dressuur Special 2019

 
 

Zondagmorgen ging het evenement verder met de paarden in de klasse L2 t/m ZZL  

en ’s middags de meertallen.   

Er waren veel mensen die aan het genieten  

waren van de paardensport en ook de meertallen  

teams had heel wat bekijks. Het weer was prima en alles 

is goed verlopen.  

We willen via deze weg alle vrijwilligers bedanken voor 

hun inzet om dit evenement tot en groot succes te 

brengen. Ook alle sponsoren enorm bedankt! 

 

Gemeente Emmen huldigt de 

Nederlandse kampioenen van De Runderuiters 

Op 11 juli huldigde wethouder Van der Weide alle Nederlandse kampioenen van de gemeente 

Emmen. Wij van de Runderuiters zijn dan ook trots om te mogen vertellen dat hier een 

aantal leden van onze vereniging bij waren. Teweten: Chyntia Katoen, Zoë Zwiggelaar, Viola 

Nijland, Angelique Oosting, Shanice Jansen, Lianne Ottens, Lies van Mensvoort (1e 

commandant) en Marinda Oost (commandant). De sporters waren uitgenodigd op het 

gemeentehuis en zijn in het zonnetje gezet.  

Op 6 en 7 juli heeft de jaarlijkse 

Dressuur Special plaatsgevonden 

op ons prachtige buitenterrein. Op 

vrijdagavond 5 juli begon het 

evenement met een gezellige BBQ. 

Iedereen heeft kunnen genieten 

van een lekker stukje vlees met 

heerlijke salades. Drankjes 

werden genuttigd en het was 

gezellig. Op zaterdagmorgen 

begon het spektakel met de 

ruiters van de bixie en daarna 

kwamen de pony’s en de paarden 

aan bod t/m de klasse L1. 
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Ook in het ponymeertal 

team dat uitkomt voor 

buurtvereniging de 

Esdalruiters reden twee 

Runderuiters mee, te 

weten Quincy en Nikita 

van den Haak. Ook deze 

dames zijn gehuldigd met 

hun kampioensteam.  

Van harte gefeliciteerd 

allemaal! 
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Proefgerichte clinic door Merieke Voorneveld 

Merieke is naast dressuurinstructrice ook jurylid en bovenal zelf actief. De clinic bestond 

uit het rijden van een proef welke op video werd opgenomen en nadien uitgebreid is 

besproken. De totale duur van een proef was 60 minuten. Er is gereden in groepjes van twee. 

Een enkeling daargelaten. Het was leuk en leerzaam. Vooral dat de deelnemers zelf als 

zijnde jury hun eigen proef moesten beoordelen. Tijdens de proef werden tips en tricks 

gegeven. 

 

Vakantie 2019! 

 

 

 

In week 30, 31 en 32 zijn er geen manegelessen in de weken 31, 32 en 33 zijn er geen lessen 

voor de leden met eigen paarden/pony’s. Na de vakantie starten we weer met frisse moed 

met de lessen en het organiseren van diverse activiteiten.  

 

 

 

En dan is het alweer bijna 

zomervakantie!  

Zoals jullie kunnen lezen zitten 

het bestuur en de leden van de 

Runderuiters niet stil en worden 

er regelmatig activiteiten 

georganiseerd. We zijn een grote 

vereniging waar we enorm trots 

op zijn.  
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Agenda 

Op de website staat de actuele agenda, maar ook hier zullen we nog even wat data met 

komende activiteiten doorgeven; 

- 6 en 7 september clubkampioenschappen en aansluitend de showavond 

- 5 en 6 oktober onderlinge indoorkampioenschappen   

- 12 oktober kring wedstrijden 

- 19 en 20 oktober ponykamp. 

Wij zijn te volgen via Facebook en Instagram. 

 

 

https://www.runderuiters.nl/?page_id=215
https://www.facebook.com/pg/runderuiters
https://www.instagram.com/runderuiters/

