De Aangespannen Haflinger - Regio Noord

Nieuwsbrief juni 2017
Beste leden van de DAH,
afgelopen week zijn we van zomer overgegaan in herfst en terwijl ik deze nieuwsbrief typ is het
weer zomer. Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Gelukkig is ons mooie ras lekker
stabiel en vermaakt zich prima in alle weersomstandigheden.
Afgelopen april heeft het nieuwe bestuur haar eerste vergadering gehouden bij Willem van der Es
thuis. Onder het genot van koffie, thee en heerlijke huisgemaakt kwarktaart hebben we aantal
belangrijke zaken kunnen bespreken.
De functies van het bestuur zijn als volgend verdeeld:
* voorzitter: Willem van der Es
* penningmeester: Marije Klaseboer
* secretaris: Marloes Imholz
* wedstrijdsecretariaat: Kelly-Janine Bijlsma
* lid: Jolanda Koekoek
* lid: Hanke Boneschansker-Kerkstra
Als vereniging willen we natuurlijk graag weer wedstrijden gaan organiseren. Kelly-Janine Bijlsma
zal worden bijgestaan door Leonie van der Veen. Er wordt nog gezocht naar een lid uit de
Provincie Drenthe.
Het idee is om in elke provincie een wedstrijd te organiseren om zo een mooie competitie in het
noorden op te kunnen zetten.
De plannen hiervoor staan nog in de steigers. Mocht iemand het leuk vinden om deel te nemen in
de wedstrijdcommissie, geef je dan op bij kellyjaninebijlsma@live.nl

Terugblik op mooie georganiseerde activiteiten.
Op 29 en 30 april vond de laatste Friesland Cup plaats georganiseerd door Japke Nugter.
Het weekend was een groot succes met een ruim deelnemersveld. Door een vaste ploeg van
deelnemers werd Japke verrast en bedankt met mooie cadeaus.
Afgelopen 13 mei waren we welkom op manege Laarwoud waar een rally paper werd
georganiseerd door Willem van der Es en Jolanda Koekoek. Ze hebben een prachtige route
uitgestippeld van ongeveer 28 kilometer die door bijna iedereen netjes gevolgd is. De zandpaden
lagen er strak bij en het weer was ons gunstig gestemd, tot we op de pauzeplaats aankwamen.
Terwijl iedereen aan het genieten was van brood, soep en andere lekkernijen werden we
getrakteerd op een stortbui met hagel en onweer. Maar zoals ik al zei kunnen we met onze blonde
viervoeters ons vermaken in alle weersomstandigheden. Bijna iedereen was weer opgedroogd bij
de finish. Helaas kreeg de laatste groep nog een heftige bui te verduren tijden hun laatste
kilometers. De vragen die gesteld werden lieten de radartjes even goed werken.
We hebben een mooie dag gehad.
Meer over de rally paper kunt u lezen in de komende Postiljon.

De zomerrit en freestyle-clinic werd dit jaar georganiseerd door Ted en
Marloes Prins, Alet Wouda en Ilona Greven.
3 juni werden we verwelkomd met koffie, thee en huisgemaakt appeltaart
bij Ted en Marloes thuis in Yde. Met 4 aanspanningen en 4 ruiters hebben
we een rit gemaakt van ongeveer 18 kilometer door de mooie omgeving
van Yde-De Punt.
Na de rit stond er een voortreffelijke lunch geserveerd door Michiel
Wouda. We konden heerlijk nagenieten en lekker bijkletsen in de partytent
terwijl het zachtjes begon te druppen.
Tijdens de lunch werd er van de gelegenheid gebruikt gemaakt om Roelie Wups te bedanken voor
haar inzet in het bestuur van de DAH.
Zij kreeg een mooie foto op hout van haar twee haflingers.
De lunch werd afgesloten met een paar mooie woorden die ik hier citeer:
“Helaas slinkt het aantal leden in van onze vereniging in de afgelopen periode maar wat is het altijd
gezellig. Bij andere evenementen kan er haast geen goedemorgen meer af, terwijl wij met elkaar
gemoedelijk omgaan, altijd goedemorgen zeggen en met respect met elkaar omgegaan.”
Het middag programma bestond uit een freestyle-clinic door Ilona Greven. Zij volgt een opleiding
bij Emiel Voest en heeft tijdens deze clinic de beginselen van het freestyle werken met je paard
uitgelegd. Met de opgedane kennis kan men thuis lekker aan de slag.
De volgende grote activiteit wordt natuurlijk door het landelijke bestuur georganiseerd. Het
Haflinger weekend te Ermelo. Het inschrijfformulier in onlangs gesloten. We hopen dat afdeling
noord weer volop aanwezig is op dit evenement.
De komende activiteiten die voor ons gepland staan in september willen we hierbij alvast onder de
aandacht brengen.
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 vervolg 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.
Marathon aanspanningen 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.
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 d.i. 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
Komende activiteiten in 2017
* 21 oktober strandrit in Schoorl o.l.v. Ilona Greven
* November clubdag/avond.
nb: de activiteit: rondje Blauwe Stad gepland op 23 september gaat naar alle waarschijnlijkheid niet
door.

Het bestuur kan zich helemaal vinden in de mooie woorden die geciteerd zijn. We hopen dat
iedereen altijd respectvol met elkaar omgaat, dat de sfeer gemoedelijk is en dat men zich thuis
voelt bij de vereniging.
Met mooie verschillende activiteiten hopen we iedereen te kunnen bedienen en wellicht het
ledental weer te verhogen.
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Wij willen namens het bestuur onze dank
betuigen aan iedere vrijwilliger die zich inzet om De Aangespannen Haflinger levendig te houden.
Tot ziens op één van de activiteiten
Names het bestuur

