Nieuwsbrief DAH Noord augustus 2017
Beste leden,
We zitten midden in de zomervakantie. Het is rustig op straat. Velen zijn
op vakantie, terwijl voor anderen het werk altijd door gaat. Naast uitstapjes met het gezin,
familieleden en vrienden is er gelukkig ook tijd om te genieten van onze paarden. Lekker op
wedstrijd , clinics volgen of ontspannen op buitenrit, ondanks het geplaag van de horzels en
dazen.

Het bestuur is onlangs bij elkaar gekomen. We hebben het een en ander met elkaar kunnen
bespreken.
Kelly-Janine heeft een nieuwe website gemaakt . Het webadres is www.dahnoord.com.
De site zal door haar worden bijgehouden. Op de teller hebben we kunnen zien dat deze site al
goed bezocht is. Mocht je leuke foto’s van je Haflinger of van activiteiten hebben en je wilt ze
delen, mogen ze gemaild worden naar Kelly-Janine. Ook leuke verhalen zijn van harte welkom.
Neem een kijkje op de vernieuwde website en mail je input naar kellyjaninebijlsma@live.nl.
Van het wedstrijdsecretariaat komt het volgende bericht
Beste allemaal,
Zoals jullie weten zijn afgelopen voorjaar de laatste wedstrijden verreden van de Friesland
Dressuur Cup te Oudega, zoals ze door Japke Nugter werden georganiseerd. Erg jammer, maar
aan alles komt eens een eind.
Nu ik begin dit jaar binnen het bestuur van De Aangespannen Haflinger ben aangewezen als
wedstrijdsecretaris, ga ik samen met Leonie van der Veen, proberen de wedstrijden op te pakken
en gaan we proberen er net zulke geslaagde dagen van te maken als Japke voorheen deed!
We zitten nog helemaal in de beginfase van de wedstrijdorganisatie, maar het plan is om in het
indoorseizoen 2017-2018 in elke Noordelijke provincie één wedstrijd te organiseren (in totaal dus
drie) waar je twee proeven kunt rijden. Ook is het idee om van alle drie wedstrijden een competitie
te maken waarbij over alle drie wedstrijden de beste combinatie (en dus kampioen van de
competitie) wordt gekozen.
We gaan proberen in september duidelijk te hebben waar en wanneer de wedstrijden zullen
plaatsvinden, dus dit hoort/leest iedereen dan binnenkort.
Mocht er zich nog iemand willen aansluiten bij de wedstrijdorganisatie, of ideeën/tips hebben voor
ons, dan mogen jullie een mailtje sturen naar kellyjaninebijlsma@live.nl! Alles is welkom!
Groetjes,
Leonie van der Veen & Kelly-Janine Bijlsma
Van het bestuur
Onze vereniging is een vereniging voor iedereen. We willen dan graag ook activiteiten organiseren
waar een ieder aan mee zou willen doen. Aangezien ons ras zo veelzijdig is en de eigenaren net
zo, zouden we iedereen graag willen bedienen. Daarvoor is het handig om te weten wat men

graag zou willen doen. Binnenkort wordt er via de mall een korte enquête
gestuurd. We zouden het op prijs stellen dat deze (kan anoniem) wordt
ingevuld en teruggestuurd. We hopen hiermee een beeld te krijgen van
wat de wensen van de leden zijn en hoe we daar op in kunnen spelen.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Terugblik op georganiseerde activiteiten
Het weekend van 30 juni, 1 en 2 juli werd het tweejaarlijkse Haflingerweekend georganiseerd op
het KNHS terrein in Ermelo. Een mooi weekend waar iedereen iets moois kon doen met hun
Haflinger. Alle takken van sport zijn de revue gepasseerd. De volgende editie van de Postiljon zal
over het Haflinger weekend gaan. Wie een leuk stukje wilt schrijven kan dat voor 22 september
mailen naar lilalet@hotmail.com
Het weekend is geheel georganiseerd door vrijwilligers die we heel dankbaar zijn voor hun inzet.
Niet voor iedereen is het weekend vlekkeloos verlopen. Mocht je punten hebben die je graag wilt
doorgeven aan de commissie, zowel positief of verbeterpunten, dan kun je deze mailen naar
marloesimholz@gmail.com. De punten worden verzameld en in zijn geheel doorgestuurd naar
de commissie.
De komende activiteiten
21 september de avondrit in Stadskanaal o.l.v. Roelie Wubs
Donderdagavond 21 september Avondrit in Stadskanaal!
Het wordt bijna al een traditie! Nee het is al een traditie : deze Avondrit voor menners en ruiters
met traditionele aanspanningen c.q. kleding, en marathonaanspanning met verlichting!
De avondrit wordt in samenwerking gedaan met Manege-Pensionstal
“Vita Nostra”, de vereniging Rijden en Glijden (traditioneel), DAH Noord en RV,PC,MV “de
kanaalstreek” .Ook krijgen we dit jaar medewerking van de menners van Omlandia en de
winkeliersvereninging van Stadskanaal.
Voorafgaand aan de rit zullen enkele leden van bovenstaande verenigingen
een presentatie geven voor het gemeentehuis van Stadskanaal.
Vertrek van de rit zelf zal om 19.00 uur zijn vanaf Manege-Pensionstal “Vita Nostra” Manegelaan 1
Stadskanaal. De rit zal ongeveer tot 22.00 uur duren. Het is de bedoeling dat we tegen ongeveer
19.30 uur bij het gemeentehuis zijn. Hier wordt ons een hapje en een drankje aangeboden.
De route wordt vervolgd door het centrum van Stadskanaal en zo weer terug naar de manege.
Verlichting op de wagen en ruiter (aan laars, mouw of paard o.i.d.) is verplicht.
Marathonaanspanningen zijn ook welkom, mits ze verlichting voeren.
De kleding voor ruiters is aangepast. d.w.z. western of ruiterkostuum of iets heel origineels!
Menners traditioneel. Dus maak er iets moois van!
Opgave bij Roelie Wubs
mitarosan@kpnmail.nl
Bij opgave vermelden: Ruiter of menner
Aanspanning: authentiek of marathon
Deelnemende mensen:
30 september Najaarsrit richting Bourtange o.l.v. Roelie Wubs en Ton Blom
30 september 2017 organiseren Roelie Wubs en Ton Blom een

“Herfsttintentocht” richting Bourtange!
De koffie/thee met wat lekkers staat klaar vanaf 9.30 uur.
Om 11.00 uur vertrekken wij richting Bourtange, waar wij de lunchpauze
op het marktplein hebben. Voor velen van ons zal dit een bekend plaatje
zijn van de Grote Keien tocht van 2003!
Vandaar keren wij via de natuurgebieden terug, richting Vlagtwedde met
onderweg nog een “sherrystop”
Voor drinken wordt gezorgd..... maar zelf een broodje voor de lunchpauze meenemen!!!!
Kosten in deze zijn € 3,50 p.p. te voldoen bij aankomst.
Aanrijden via Zuidbroek/Veendam afslag Stadskanaal, Pekela's
Voorbij de Pekela's afslag Alteveer, Onstwedde,Vlagtwedde,Bourtange.
Door Alteveer, rotonde Onstwedde, rechtdoor ri Vlagtwedde.
Bij de rotonde in Vlagtwedde deze driekwart rond ri. Wedde/Winschoten. Direct eerste weggetje
rechts ri. brandweerkazerne dit is de Nieuwe Weg hier is volop ruimte om te parkeren. Evt. ook
nog op de parkeerplaats van Mestenmaker.
Wandelend via de rotonde is onze boerderij gemakkelijk te bereiken.
Opgave bij Roelie Wubs mitarosan@kpnmail.nl tel 06-24199988
21 oktober 2017 Strandrit in Schoorl o.l.v. Ilona Greven
Catja van der Leest zal ons begeleiden door de prachtige duinen en over het strand met haar
haflinger Jasper.
De kosten zijn 5 euro per persoon en is alleen toegankelijk voor ruiters. Het belooft een mooie rit te
worden.
Een week van tevoren ontvang je een mail met de details van de rit.
Het zou leuk zijn als er fotografen aanwezig kunnen zijn om mooie plaatjes te schieten.
Opgave:
Ilona Greven.
Via messenger van facebookpagina Haflingerstal Greven
of via WhatsApp op nummer 06-43555934.
Komende activiteiten
November : clubdag/ -avond
Voor de clubdag zouden we graag tips en ideeën ontvangen van de leden: wat zou je graag willen
doen. Zou je graag een clinic willen rijden van een specifieke ruiter of menner, of houd je van
spelletjes doen met elkaar. Alle tips zijn welkom op marloesimholz@gmail.com.
Het bestuur komt in de eerste week van september bij elkaar om hier een mooi programma voor
samen te stellen, dus wacht niet te lang met doorgeven van je tips!

We wensen iedereen een mooie zomer(vakantie) en hopelijk tot snel.
Namens het bestuur

