Nieuwsbrief DAH Noord april 2018
Beste leden,
Het is voorjaar! Persoonlijk vind ik de lente het mooiste seizoen. De natuur
verandert in een razendsnel tempo. De temperaturen zijn aangenaam om
mooie ritten te maken en er zijn nog niet al te veel vervelende vliegende
onruststokers.
Terugblik op afgelopen activiteiten
De algemene ledenvergadering
16 maart zijn we tezamen gekomen voor de algemene ledenvergadering in Zuidlaren. Er waren 26
leden aanwezig. Voor onze vereniging is dat een goede opkomst. De vergadering is goed
verlopen. De notulen zijn reeds naar elk lid verstuurd.
Dressuurwedstrijd
26 maart werd in Beilen de eerste competitie wedstrijd in een nieuw jasje verreden. De KVTH
heeft deze wedstrijd georganiseerd. De startlijst vulde zich snel. Er ontstond zelfs een wachtlijst.
De deelnemers waren tevreden over hoe de dag verlopen is.
De uitslagen kunt u terug vinden op startlijsten.nl. De rechtstreekse link hiernaar staat op onze
facebookpagina.
Voorjaarsrit en vrijheidsdressuur clinic
15 april waren we welkom bij Ted en Marloes Prins in Yde-De Punt. Na een ontvangst met koﬃe,
thee en taart zijn we met 5 aanspanningen en 4 ruiters op pad gegaan. We hadden even last van
motregen, maar dat mocht de pret niet drukken. We reden een rit van anderhalf uur. Een mooi
begin van het seizoen. Zo kon Marijke Jansma haar “oudere” paard mee nemen en haar dochter
hun jongste aanwinst voor zijn eerste buitenrit met de vereniging. Beide paarden hadden steun
aan elkaar en hebben de rit keurig uitgereden.
Na een heerlijke lunch kwam Eva Roemaat een clinic vrijheidsdressuur geven. De beginselen
werden uitgelegd en iedereen kon, onder toezicht van een enthousiast publiek, gaan oefenen.
Onder andere mochten de paarden op een blok staan. Elk paard heeft er op gestaan. Trots dat ze
waren. Een andere kijk op de wereld.
Het paard van Nancy was onervaren hiermee, maar deed al heel snel allerlei kunstjes uit zichzelf,
terwijl Nancy naar Eva luisterde voor tips. Geweldig om te zien.
De foto’s van deze dag, gemaakt door Erik van Willenswaard, zijn naar de deelnemers gestuurd.
Tevens staat de link op de facebookpagina.
Dressuurclinic
19 april werd de eerste van een reeks dressuur clinics gereden in Tolbert. De ruiters kregen
aanwijzingen en hulp van Hester ten Have. Kelly-Janine heeft deze clinics georganiseerd en veel
positieve reacties gekregen.
Er is nog een plekje vrij op 15 mei om 18.30. Opgave kan via kellyjaninebijlsma@live.nl
Van het bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Marije Klaseboer. Haar
taak als penningmeester wordt overgenomen door Jacob van Dam.
Jacob stelt zich aan u voor.

Ik ben Jacob van Dam, 58 jaar en getrouwd met Wea. We hebben samen
twee dochters en van beroep ben ik projectleider bij de firma Hibex in
Hoogkerk. We maken daar prefab beton voor met name woontorens en
kantoorgebouwen.
Wij zijn in het bezit van drie haflingers (1 merrie en 2 ruinen) en onze eerste
haflinger hebben wij in 2001 gekocht als verjaardagscadeau voor onze
oudste dochter Marjolein, die op jonge leeftijd al besmet was met het paarden virus. Dit alles
was het begin van wat je gerust kunt omschrijven als een uit de hand gelopen hobby. Dat het
haflinger virus erg besmettelijk was konden wij op dat moment natuurlijk nog niet weten.
Om mij wat meer te bekwamen heb ik in 2002 mijn koetsiersbewijs gehaald, vervolgens een
tweede haflinger gekocht en mijn eerste menwagen. Ook onze jongste dochter Anita was
inmiddels besmet, met het gevolg dat wij op een gegeven moment ieder ons eigen haflinger
hadden. Dat bedoel ik, een soort uit de hand gelopen, maar erg leuk! Om het mennen ook in de
winter bij te houden ga ik op maandagavond op menles.
Buiten de activiteiten van DAH doe ik ook mee aan diverse wedstrijden zoals oefenmarathons en
aan samengestelde menwedstrijden , wel in de hobby klasse gezien ik niet in het bezit ben van
een startbewijs. Ook zijn wij in bezit van een Oostenrijkse boodschappen wagen ui t 1900 waar
wij authentieke ritten mee doen en ringsteek wedstrijden.
Inmiddels zijn wij al ruim 15 jaar met veel plezier lid van DAH. Voor ons waren de hoogtepunten
tot nu toe de vakantieweektochten in 2005, 2006 en 2007.
Waarom nou in het bestuur? De reden dat ik mij beschikbaar heb gesteld is dat wij als familie
altijd veel plezier hebben beleefd aan diverse activiteiten van DAH en mijn streven is dan ook om
dit nu van uit het bestuur voort te zetten. Daarnaast speelt mee dat mijn termijn als voorzitter en
penningmeester bij de KVTH afdeling Groningen erop zit. Al met al genoeg redenen om mij
beschikbaar te stellen voor het bestuur van DAH en ik heb er ook erg veel zin in.
Ik hoop u te treﬀen tijdens een van de activiteiten.
Het “nieuwe” bestuur is al bij elkaar gekomen. De activiteiten kalender is aangevuld.
Activiteiten kalender
19 april: Dressuur clinic te Tolbert van Hester ten Have
3 mei: Dressuur clinic te Tolbert van Hester ten Have
15 mei: Dressuur clinic te Tolbert van Hester ten Have
31 mei: Dressuur clinic te Tolbert van Hester te Have
16 juni: Zomerrit o.l.v. Jacob van Dam en Marije Klaseboer
23 juni: Dressuurwedstrijd georganiseerd door jong-KVTH te Gietenveen
1 september: De Freaylema authentieke koetsentocht
(deze activiteit wordt niet door de DAH georganiseerd, maar staat open voor menners met een
authentieke koets)

2 de week van september: paardenvierdaagse te Zorgvlied
(deze activiteit wordt niet door de DAH georganiseerd, maar staat open
voor alle paardenliefhebbers.
20 september: avondrit/ lichtjes parade te Stadskanaal
(deze activiteit wordt niet georganiseerd door de DAH, maar staat open
voor zowel ruiters als menners)
21,22 en 23 september: Haflingerweekend bij Joute Strampel en Marijke Jansma te Oudwoude
? oktober: Strandrit o.l.v. Kelly-Janine Bijlsma
11 november: Dressuurwedstrijd georganiseerd door DAH te Vinkega

Uitnodiging voor de zomerrit
Zaterdag 16 juni houden wij de Hogelandsterrit van ongeveer 25 km rondom Uithuizen voor zowel
ruiters als menners.
Voor koﬃe, drinken en hapjes wordt gezorgd. Wel graag zelf een lunchpakket meenemen voor
onderweg.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon.
Het vertrekpunt wordt nog bekend gemaakt. De rit gaat voornamelijk over verharde weg.
De koﬃe staat klaar vanaf 9.15 uur en wij willen graag vertrekken rond 10.30 uur.
Opgave gaarne voor 5 juni ivm inkoop en organiseren.
jacobvandam@hetnet.nl 06-51949327 of 0595-433884
Bij opgave gaarne vermelden of u als ruiter of als menner komt en met hoeveel personen.
Graag tot ziens
Groeten Jacob van Dam
Namens het bestuur wens ik iedereen een prachSge lente toe. We hopen u te zien op een van de
acSviteiten.
Groet
Marloes Imholz
secretaris DAH Noord

