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Beste leden van de DAH,
de zomertijd is ingegaan, de dagen zijn langer en zonniger. We gaan weer een mooie tijd
tegemoet. De meeste paarden staan al weer lekker op de weide, sommige samen met hun
dartelende veulens, terwijl andere merries zich nog rustig voorbereiden op wat komen gaat.
Afgelopen 10 maart was de algemene ledenvergadering in de kantine van manege Laarwoud.
In de aanwezigheid van 28 leden is er afscheid genomen van de voorzitter Marrit Holm en
bestuurslid Roelie Wubs.
Gelukkig is het bestuur ook aangevuld met 3 nieuwe leden die zich hieronder even zullen
voorstellen:
Hanke Kerkstra,
Hallo, ik ben Hanke Kerkstra en na 20 april zal ik door het leven gaan als Hanke Boneschansker,
want dan mag ik trouwen met mijn lieve Bram. Samen met Bram en mijn stiefdochtertje Rebecca
woon ik in Winschoten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als begeleider in de
gehandicaptenzorg en geef ik paardrijdles.
Ik rij paard vanaf mijn 6de en ben sinds mijn 10de verslingerd aan de haflinger. Ik heb zelf 2
haflinger merries: Atlanta van Steenbergen, inmiddels 5 jaar bij ons, waarmee ik M1
startgerechtigd ben, welke nu hoogdrachtig is en beter bekend staat als Jeszy.
En Alma, sinds een dik half jaar in mijn bezit, haar heb ik 7 jaar geleden beleerd en toen een jaar
of 4 verzorgd. Met Alma rijden we nu recreatief onder het zadel en voor de kar. Het plan is om haar
in de toekomst ook uit te brengen in de dressuur.
Dankzij Willem zit ik nu in het bestuur van DAH, mijn drijfveer is het samen genieten van ons
mooie ras en ik hoop er samen met de andere bestuursleden een mooie tijd van te maken, met
veel gezellige activiteiten.

Kelly Jeanine Bijlsma
Hi! Ook ik kom het DAH-Noord “team” versterken. Mijn naam is Kelly-Janine Bijlsma, ik ben 26
jaar, werkzaam als juridisch secretaresse, maar veel belangrijker: ik ben in het bezit van 2
prachtige haflingers! Sommige kennen mij waarschijnlijk vooral samen met mijn merrie Misty la
Ferme, waar ik al jaren wedstrijden mee rijd en wat echt mijn rots in de branding is. Haar zoon
Waldemar is mijn nieuwe uitdaging, net als mijn plaats in het bestuur van DAH-Noord. Ik hoop veel
te kunnen betekenen voor de vereniging en heb er veel zin in!
Groetjes Kelly-Janine

Marloes Imholz-Stam
Sinds enkele jaren ben ik lid van de vereniging en heb al vele leuke activiteiten meegemaakt. Met
plezier neem ik plaats in het bestuur van deze vereniging waarin het mooiste ras is
vertegenwoordigd.

Samen met mijn man, 2 katten en lieve hond woon ik in Leeuwarden. In
het dagelijks leven ben ik paraveterinair in onze
gezelschapsdierenkliniek.
Ik ben de trotse eigenaresse van Wesley. Een haflingerruin van bijna 17
jaar jong van Wallenstein. Wesley staat in een pensionstal nabij
Leeuwarden. Ik rijd recreatief met hem zowel onder het zadel als
aangespannen. Ik probeer zoveel mogelijk facetten van de paardensport
mee te nemen aangezien de haflinger ook zo veelzijdig gefokt is. We
houden van afwisseling en te kijken waar onze grenzen liggen.
Tot ziens op één van de activiteiten.

Voor het komende jaar staan er weer mooie activiteiten op het programma.
29&30 april Friesland Cup te Oudega o.l.v. Japke Nugter
Dit zal het laatste wedstrijd weekend zijn dat Japke organiseert. Het weekend belooft een
bijzondere editie te worden. We bedanken haar voor de altijd goed georganiseerde wedstrijden.
Het bestuur zal binnenkort vergaderen over de voortgang van wedstrijden.
13 mei Rally Paper Zuidlaren o.l.v. Willem v.d. Es en Jolanda Koekoek
Voor deze veel belovende 4 uur durende rit kun je je nog steeds opgeven. Tijdens de rit wordt ook
het denk- en raadvermogen op de proef gesteld.
Locatie: Manege Laarwoud
Laarweg 16, 9471 AD Zuidlaren
Vertrek: vanaf 11 uur
Kosten: 5 euro pp, incl 2 consumpties. (lunchpakket zelf verzorgen)
Opgave bij Jolanda Koekoek. trimsalonjelle@gmail.com of 06-23921801
Graag doorgeven menner en/of ruiter en het aantal personen.
3 juni zomerrit en Freestyle clinic in Yde-de Punt o.l.v. Ted en Marloes Prins en Ilona Greven
Uitnodiging zomerrit en freestyleclinic
Op zaterdag 3 juni organiseren Stal 't Esperveentje en Ilona Greven een leuke dag namens De
Aangespannen Haflinger.
De dag bestaat uit 2 delen waar je aan mee kunt doen.
1. Freestyleclinic: Ilona legt uit en begeleidt hoe je met je eigen paard kunt grondwerken. Ook leuk
en leerzaam om naar te kijken!
2. Buitenrit: In de mooie omgeving van Yde-de Punt stippelen we 2 mooie (menvriendelijke) routes
uit. De vindplaats en monument van het welbekende meisje van Yde worden ook aangedaan.
Na een lekkere lunch draaien we het programma om, op die manier kan zowel aan een rit als aan
de clinic meegedaan worden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 2 keer mee te gaan op
buitenrit, om extra te genieten van het prachtige Drentse landschap!
Voor de clinic is een beperkt aantal plaatsen (8) beschikbaar. Wil je graag meedoen, wacht dan
niet te lang met aanmelden: we hanteren "wie eerst komt eerst maalt".
Deze dag vindt plaats bij Stal 't Esperveentje van de familie Prins, Middenveen 1 in De Punt.

Je bent welkom vanaf 9.15u. Het ochtendprogramma begint om 10.00u,
het middagprogramma om 13.45u.
We denken dat de dag zo tegen 16.15u is afgelopen.
De kosten voor deze dag (ook als je een halve dag komt) zijn €5,-,
meedoen aan de clinic kost €10,- extra.
Betaling kan op de dag zelf, liefst zoveel mogelijk gepast betalen.
Aanmelden kan vanaf 12 april tot en met 28 mei bij Alet Wouda - van der Veen via de mail
(lilalet@hotmail.com) of telefonisch op 0614684070.
Samen gaan we er een gezellige dag van maken!
Hopelijk tot dan!

Komende activiteiten 2017

•

30 juni, 1 & 2 juli Haflingerweekend Ermelo.

•

21 september avondrit in Stadskanaal.

•

23 september Rondje Blauwe Stad.

•

30 september najaarsrit richting Bourtange, bij velen bekend van de Grote Keientocht
o.l.v. Roelie en Ton.

•

21 oktober strandrit in Schoorl o.l.v. Ilona Greven.

•

November clubdag/avond.

Tot ziens op één van de activiteiten
Namens het bestuur

