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Nieuwsbrief april 2014 
 
Geachte leden, donateurs en sponsors 
 
Hierbij de nieuwsbrief van het voorjaar 2014 
 
Het indoorseizoen 2013- 2014 is bijna verstreken. Het indoorseizoen is voor de Molenruiters zeer succesvol 
geweest!. Zowel combinaties van de Molenwieken als Molenruiters hebben zich van de goede kant laten zien 
tijdens de Friese indoorkampioenschappen in februari te Sneek.  
 
Bij de pony’s waren Natasja Valk en Anke Marije de Vries, Fries kampioen dressuur. Natasja reed met haar 
pony Sulaatiks Vanilla Touch in de klasse L2 cat.C en werd kampioen. De combinatie had van beide juryleden 
197 punten en een percentage van 65,67%.  
Anke Marije de Vries nam het kampioenslint in dezelfde klasse maar dan in cat.D/E in ontvangst met haar pony 
Orchid’s Exel. Anke Marije haar proef werd heel hoog beoordeelt met een puntenaantal van 203 en 196. 
(67,33%).  
Zowel Natasja als Anke Marije mogen met hun pony naar het NK te Ermelo die 15 maart zal plaatsvinden.  
 
De Friese kampioenen bij de paarden van de klasse M2, Z1 en Z2 waren allen voor combinaties van onze eigen 
vereniging. De M2 titel was voor Marsja Dijkman met Alvera Fan’e Beijemastate. 209/206 (69,00%).  
 
Zowel in de de klasse Z1 als Z2 was de Friese dressuurtitel voor Hergen van Hall, Wimer 461,(65,81%) en in de 
klasse Z2 had Hergen zijn edele viervoeter Captain K gezadeld en zij hadden 64,30%. 
In de klasse Z2 werd Marsja nog 3

e
 met haar vos Nedinox Congfu (62,43%). 

 
Op 7-8 maart mochten Marsja en Hergen voor de Nederlandse titel strijden te Ermelo. Voor Marsja Dijkman was 
het een geslaagd kampioenschap. Ze wist de 3

e
 plaats te veroveren op het Nederlands Kampioenschap 

dressuur in de klasse M2. 
Dit mag je gerust een geweldige topprestatie noemen, de concurrentie is supersterk en het niveau ligt erg hoog. 
Marsja behaalde dit resultaat samen met het prachtige paard Alfvera Fan ‘e Beijemastate.  
  
In de klasse Z1 en Z2 reed Hergen van Hall met zijn paarden Wimer en Captain K naar een 15e en een 23ste 
plaats. Beide paarden hadden wat last van spanning in de proef volgens van Hall. 
 
Dit indoorseizoen gaf ook een springkampioen aan de club en dan wel bij de pony’s. Anke Marije de Vries was 
in de klasse ZZ cat.D met haar pony Surprise kampioen. In de klasse Z werd de jonge amazone reserve 
kampioen van Friesland. Ditmaal met haar pony Orchid’s Exel waar ze 2 weken eerder dressuurkampioen in de 
klasse L2 werd. Voor de negende keer kreeg ze het Kampioenslint omgehangen. 
 
22 maart mag Anke Marije aan de start komen in de klasse ZZ te Ermelo. 
 
15 maart mochten Natasja de Valk en Anke Marije de Vries op het NK te Ermelo uitkomen in de klasse L2.  
Natasja ging met Sulaatik’s Vanilla Touch in de categorie C van start en eindigden in de middenmoot met 
63,78% (191,197,186). Natasja mag zeer tevreden zijn met deze prestatie en zeker met de hoge punten die zij 
van de jury hebben gekregen.  
 
Anke Marije heeft een heel goed resultaat neergezet met haar pony Orchid’s Exel. Deze combinatie is als 8

ste
 

met van de 19 deelnemers geëindigd.  
Ze reed op Orchid’s Exel, een D pony in het L2. Ze moest als eerste starten, wat niet voordelig was. Ondanks 
dat ze niet helemaal tevreden was over de proef. 
Met een score van 63 %(195,188,184) een heel goed resultaat. Vooral ook omdat Exel nog een jonge pony is, 
die door haar zelf is opgeleid. Bovendien is springen eigenlijk Anke-Marije en Exel hun ding!  
Al met al een geslaagde dag, waar ze met een goed gevoel aan terug kan denken.  
Zaterdag 22 maart mag ze met haar andere pony Surprise ook starten op het NK, in de  hoogste klasse ZZ. 
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De Friezencompetitie vond deze winter ook weer plaats in Sonnega. Marsja Dijkma en Hergen van Hall hebben 
hier ook uitermate goed gepresteerd. Marsja zette de M2 dressuur op haar naam en de ZZ-zwaar. Hergen was 
net te sterk voor de nummer 2 en zo won hij met Jesse 435 de Prix St.George.  
 
De ponyamazone Marte de Jager uit Hallum is fanatiek met de Kader dressuurwedstrijden bezig. Marte is in 
Genemuiden en Assen aan de start geweest en hier had ze voor de klasse Z2 dikke winstpunten maar net iets 
te weinig om een B kader punt te scoren. Om een B kader punt te rijden moet er minstens 63% gereden 
worden. Marte zal de laatste competitiewedstrijd rijden te Uden. 
 
 
Voor meer uitslagen en uitgebreide verslagen over de de kampioenschappen en verdere competities zie op de 
site van de rijvereniging. www.molenruiters.nl . 
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Data outdoordressuurwedstrijden: 
1

e
 selectiewedstrijd St.Annaparochie; 21juni 2014 (pony’s) ,22 juni 2013 (paarden )  

CH te St.Annaparochie; 19 juli 2014( paarden)  
2

e
selectiewedstrijd, Harich: 12 juli 2014 (paarden) 13 juli 2014 (pony’s)  

Friese outdoorkampioenschappen. Donderdag t/m zaterdag, 7 t/m 9 augustus 2014 
 
1

e
 selectiewedstrijd en CH  worden verreden op het wedstrijdterrein “de Blikvaart” te St.Annaparochie. 

voor verdere wedstrijddata zie www.paardensportfriesland.nl. 
 
Lessen 
De reguliere lessen zijn op maandag en woensdag  met 4/5 ruiters per uur. 
Het les aanbod is afhankelijk van de deelname en bij te weinig aanmeldingen kan een les komen te vervallen. 
Afmelden indien u de les niet kunt bijwonen, graag zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail. 
  
Er is geen les op feestdagen. 
Zomervakantie van 19 juli tot 9 augustus. 
Kerst vakantie van 20 december tot 3 januari. 
 
De lessen en bakhuur zijn per kwartaal. Opzeggen lessen minimaal een maand voor het volgende kwartaal. 
 
Lessen maandag: 
Oneven weken dressuurles 2 uren van 18.30 tot 20.30. 
Even weken springles is vervallen. 
 
Lessen woensdag: 
Even weken dressuurles 3 uren van 18.00 tot 21.00 
Oneven weken springles  3 uren van 18.00 tot 21.00. 
 
Clinic 
Een clinic bestaat uit 4/ 6 lessen van 45 minuten met 3 ruiters per les op de maandag/donderdag.  
Winter clinic dressuur Hergen van Hall 
Voorjaar clinic Klaas Jan Feitsma op 27 maart, 10 en 24 april en 8 mei. 
 
Coördinator clinics en lessen: Tytsje Wassenaar  
E-mail: lessen@molenruiters.nl 
Telefoon-nummer: 0518-491013 
 
 
Activiteiten commissie:  
De activiteiten commissie zal in april 2014 weer een wedstrijd organiseren voor de club. 
 
Viertal en verenigingskampioenschappen 
Elk jaar wordt er weer een 4-tal opgestart. Zowel voor pony’s als paarden. 
Voor het verenigingskampioenschap moeten er 3 combinaties een dressuurproef rijden en 3 combinaties een 
parcours springen in hun eigen klasse. Deelname is van de klasse B t/m M1 en voor het springen is dit B t/m de 
klasse M. .Er zijn 2 soorten verenigingskampioenschappen nl 1 bij de selectiewedstrijd op 21 en 22 juni van de 
kring en 1 bij de regiokampioenschappen in augustus. Voor beiden worden deelnemers gezocht. 
Opgave bij Margreet Mollema. Margreet.mollema@hetnet.nl  of Anca de Boer van der Werff. 
ancavanderwerff@hotmail.com  
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Hergen van Hall, indoor Frieskampioen 2014 in de 
Klasse Z1 en Z2 met Wilmer en Captain K. 

 
 
 
 
Anke Marije de Vries, indoor Frieskampioen 2014 
L2 cat D/E, ZZ springkampioen en reservekampioen 
Klasse Z springen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natasja de Valk met Sulaatik’s Touch indoor 
Frieskampioen klasse L2 cat. C 
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Voorjaarsledenvergadering PSV Molenruiters 15 april 2014 
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden uit om de najaarsledenvergadering 
van L.R. De Molenruiters en P.C. De Molenwieken bij te wonen,  locatie: 
recreatiebedrijf “de Blikvaart” ,Hemmemaweg 12, 9076  PH Sint Annaparochie 

 
Aanvang: 20.00 uur 
 

1. Opening 
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
 
3. Verslag vd najaarsvergadering 
 
4. Jaarverslag 2013 
 
5. Financieel verslag 2013 
                     
6. Mededelingen kring Tusken Waed en Klif 
 
7. Mededelingen wedstrijdsecretariaat 
 
8. Activiteitencommissie 
9. Bespreking agenda voorjaarsvergadering 
 
10. Bestuursverkiezingen: 
*aftredend en niet herkiesbaar J. Hemeltjen 
*  afgetreden in november en niet herkiesbaar: Nellie Keizer 
   Marieke Tho Bockholt is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. 
* aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar : S. Miedema Botma, secretaris. 
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot vóór een half uur voor de vergadering bij Jan of mailen tot 14 
april naar wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl  
 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Marsja Dijkman, M2 indoor Frieskampioen 2014. Winnaar van de Friezen competitie klasse M2 
en ZZ-zwaar. 
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Notulen van de najaarsvergadering PSV De Molenruiters en Molenwieken 
Datum:      15 november 2013 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:     “ Ons Huis” in Sint Annaparochie 
 
Aanwezig: H. Brakelé, A. de Boer- vd Werff, F. Laverman, , L. Brattinga,  M. Mollema-Boom, A. Hiemstra, W. Laverman,  
                    M. Laverman, H. de Vries, A.M. de Vries, S de Vries- Agema, S. L. Smit, R. de Groot, M. de Groot, J. Palsma, 
                     T. de Vries, G. vd Weg, J. Laverman, M. Dijkstra, N. Keizer, A. de Boer, T. Wassenaar,  S. Miedema- Botma 
                     en G.J. Hemeltjen. 
 

1. Opening 
Voorzitter Jan Hemeltjen heet iedereen van harte welkom en opent met de volgende woorden: 
“ Vanwege de stormschade bij de Fam. Werkhoven  zitten we in “Ons Huis” en niet op de gebruikelijke locatie. 
Terugkijkende op de afgelopen zomer kunnen we stellen  dat we provinciaal als vereniging goed gepresteerd 
hebben maar landelijk nog wat tekort komen. Zowel het viertal van de pony’s als de paarden zijn Fries 
kampioen geworden, een prachtige prestatie! Individueel zijn er ook goede prestatie geleverd. Verder proberen 
we als bestuur nieuwe initiatieven te ontplooien maar hebben hierbij de hulp van leden en vrijwilligers wel nodig. 
Als we een mail rondstuurden met suggesties of vragen was de reactie vaak minimaal. De paardensport wordt 
natuurlijk steeds individueler en daar doe ik zelf ook aan mee maar toch zullen er  altijd mensen c.q. vrijwilligers 
nodig zijn die mee willen organiseren,  anders  is het met de sport een aflopende zaak want als je alles met 
betaalde krachten moet doen is het voor ons als amateurs niet op te brengen. Mocht  jullie gevraagd worden om 
iets  te doen voor de club, graag een reactie en geef je spontaan op. Zo kunnen we dan zonder dwang en 
verplichte roosters alles in stand houden. Als jezelf als vrijwilliger meehelpt kun  je ook anderen vragen om iets 
te organiseren en kunnen we de paardensport in beweging houden. Want een goed paard zonder ruiter blijft 
een goed paard maar een goede ruiter zonder paard blijft een voetganger”.  
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
Ingekomen stukken: geen. 
Mededelingen: bericht van verhindering  L. Dijkstra, J. de Boer, J.P. de Jager, E. de Vries, S. vd Burgh 

 
3. Verslag vd voorjaarsvergadering 
De notulen worden zonder op- en/ of aanmerkingen goedgekeurd. Sita had de notulen gemaakt en neemt het 
secretariaat van Nellie over, zie ook punt 9. 
 
4. Mededelingen secretariaat pony’s en paarden 
*Margreet geeft aan dat alles naar wens verloopt en dat er altijd vrijwilligers zijn om een handje te helpen. 
* Jan Piet heeft doorgegeven dat de wedstrijd voor de paarden vol zit. Jan Piet is zeer tevreden. 
 
5. Mededelingen Tusken Waed en Klif 
Hans Brakelé : de vergadering was vrij rustig.  
1) Financieel staat het er goed voor,geen lastenverzwaring.  
2) Aanvraag wedstrijden: prioriteit concours, kring, overige wedstrijden. 
     Nu is er overlapping en dit geeft zo nu en dan wrevel. 
 
3) Er is gesproken over een overkoepelende verzekering m.b.t. het volgen van clinics bij een andere vereniging. 
     Verzekeringstechnisch was dit niet gedekt. Met zoekt naar een mogelijkheid voor een overkoepelende 
     verzekering. 
4)  De regio vergadering zal op 21 november 2013 worden gehouden. 
5)  De eventuele nieuwe opzet van de selectiewedstrijden wordt besproken . Voorstel bestuur Regio:  
     er komen 2 selectie  wedstrijden ( zitten 2 weken tussen) van alle 3 kringen. Deze kunnen gezamenlijk   
     georganiseerd worden. 
      Voor springen geen selectie, het verhaal draait om de dressuur. Er zouden 2 juryleden ( vanaf L2) 
      ingezet kunnen worden. Nieuwe opzet zou in kunnen houden dat de strijd eerlijker is… 
      Onze vereniging heeft al aangegeven dat zij het logistiek niet ziet zitten en hoe zet je vrijwilligers in.  
      Het  kosten/ baten plaatje is niet duidelijk.  
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      Fokke vraagt zich af of dit serieus bedoeld is. Praktisch gezien onmogelijk, waar laat je alle  
      mensen, deze opzet lijkt op 3 x een Fries kampioenschap , alleen dan 3x zoveel combinaties. 
     Sjoukje vraagt zich af wat nu het probleem is. het blijkt dat de deelnemers in de andere 2 kringen moeilijker 
      aan het percentage van 58% zitten. En financieel is het een aderlating voor beide andere kringen. 
      Liesbeth geeft aan dat men in Drenthe en Brabant werkt met gewesten.  
  Na checken aanwezige leden is niemand voor, leden stemmen tegen. Dit zal worden meegenomen 
      naar de regio vergadering. Actie: Jan en Hans. 
 
 
6. Mededelingen club 
Lessen: het springen zal per 1 januari op woensdag georganiseerd worden. De animo voor het springen 
               neemt helaas af. Sita heeft een mail opgesteld waarin wordt gevraagd naar de behoeft e van clinics 
              en tips en trucs. Ze heeft leuke en bruikbare reacties binnen gekregen.  
Penningen:  je betaalt per kwartaal aan bakhuur. Hier worden de lessen aangekoppeld. Wanneer je niet meer  
                       de lessen wil volgen, dan een maand van te voren opzeggen bij Astrid, de penningmeesteres. 
                      De tarieven gaan nauwelijks omhoog ( 0,75 c) De exacte tarieven kunnen terug worden gevonden 
                
        op de website van de KNHS, onder tarieven. 
 
7. Bespreking agenda najaarsvergadering Regio Friesland   
punt 12; Claudia Reinsma is herkiesbaar, Jos de Boer is aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft 9 jaar 
“gediend”. Hij blijft nog wel zitting houden in de ledenraad van de KNHS.     
 
       
                         Pauze       
8. Erelid 
Carla Tho Bockholtt is 40 jaar lid van de vereniging en heeft haar sporen ook binnen de vereniging verdiend.  
het bestuur wil haar voordragen om als erelid te benoemen. Iedereen gaat hiermee akkoord.                                            
 
9. Bestuursverkiezingen 
Nellie Keizer is aftredend en niet herkiesbaar. 
Jan pimpt Nellie op met een prachtig speldje en vertelt: 
“Na 2 periodes van 3 jaar heeft Nellie te kennen gegeven dat ze zich niet herkiesbaar stelt voor nog een periode 
van 3 jaar. Ze is vanaf de  1

e
 vergadering direct benoemd als secretaresse. Tijdens de vergadering zat ze naast 

me en tikte met de pen even op tafel als er  teveel werd afgedwaald van het onderwerp waar  we mee bezig 
waren. De notulen van Nellie waren altijd kort en bondig. Alleen de hoofdzaken stonden er zakelijk in en dat is 
het belangrijkste voor een goede notulering. Naar de toekomst toe wil je graag meer tijd overhebben voor je 
man die extra zorg nodig heeft en je hobby om met de honden zo nu en dan naar een tentoonstelling of keuring 
te gaan. Tevens rijd je zo nu en dan ook nog paard en zeker op zondagmorgen als je les krijgt van Reina hier 
op de manege,zo zal je binding houden met de club. Voor de toekomst wens ik je namens het de bestuur en de 
vereniging een zonnige toekomst en een goede gezondheid toe. Nellie, het ga je goed.” 
Nellie haar functie is inmiddels al overgenomen door Sita. Echter… de vereniging/ het bestuur is naarstig op 
zoek naar een voorzitter ( april) èn een algemeen lid. ( per direct) Wie alsnog denkt “hé, ja, dat is wat voor mij” 
kan mailen naar wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl of voorzitter@molenruiters.nl  Een belletje kan  
ook natuurlijk. 
9.b  Nieuws van………….De  Activiteitencommissie 
Op 29 december worden  de clubkampioenschappen gehouden en is men bezig met het wederom organiseren 
van een 2

e
 hands markt. De A.C. is op zoek naar sponsoren. Op de namiddag is er live muziek! “Quatro 

Formaggio” zal zorgen voor een gezellige nazit! Komt allen.  
 
10. Rondvraag 
* Margreet: is het een idee om de catering uit  handen te geven en over te dragen naar  de Fam Werkhoven ? 
   Antw. Hier is in het bestuur over gesproken. Vooralsnog proberen we het zelf te organiseren. Volgens Hans  
  was de familie Werkhoven hier in het verleden geen fan van.  
* Marijke: Sjaerdema L. Ruters in Franeker stellen kantinediensten en andere werkzaamheden verplicht. Het 
gaat dan om een dagdeel, wie niet wil betaalt € 40, 00.  Antw. De kantine in Franeker draait op vrijwilligers,  

mailto:wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl
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 bij ons zorgen Roelof en Hilda voor dit stukje en dat gaat prima. Momenteel draait het niet in het bestuur van  
Franeker en waaien er mensen over van andere clubs naar ons toe i.v.m. alle verplichtingen van dit soort 
activiteiten. Tot nu toe hebben wij als club geen organisatorische problemen en willen geen verplichtingen maar 
mocht het nodig zijn in de toekomst, dan nemen we het mee.  
Mariëlle: hoe zit het met de clinic van Sander Marijnsen. De clinic zit vol. Wie zich opgegeven heeft en niet is 
toegelaten kan de les bijwonen maar niet rijden. De afspraak was dat iedereen mee zou kunnen doen, de kring 
steekt er nl ook geld in. jan neemt dit op met Lieuwe Dijkstra. Actie Jan. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en wenst alle aanwezigen een wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Adreswijzigingen en emailadressen: 
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Ben je verhuisd of een ander emailadres!!! 
Geef dit dan graag door aan penningmeester@molenruiters.nl  

 
Wijziging/ opzegging van startkaarten en/ of lidmaatschap: 
Pony’s kunnen Wijziging/ opzegging van startkaarten en/ of lidmaatschap  vóór 15 november schriftelijk of via 
mail doorgeven aan het pony wedstrijdsecretariaat Sita Miedema (wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl. 
De paarden dienen ook voor 15 november de wijziging/ opzegging van de startkaart door te geven maar dan via 
www.knhs.nl. Het lidmaatschap kan opgezegd worden bij de penningmeester Astrid Hiemstra 
 ( penningmeester@molenruiters.nl)  
 
Wedstrijdkalender 
Voor de juiste wedstrijdkalender kijk op www.paardensportfriesland.nl.  
Op www.wedstrijdplatform.nl onder het kopje “ lijsten” staan de correcte vraagprogramma’s voor de 
desbetreffende wedstrijden. Wil je mee doen met een wedstrijd lees eerst het vraagprogramma goed door. 
 
 
Belangrijke adressen: 
Voorzitter, Jan Hemeltjen,voorzitter@molenruiters.nl 
Penningmeester, Astrid Hiemstra, penningmeester@molenruiters.nl  
Pony wedstrijdsecretariaat, Sita Miedema, wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl 
Lessen, Tytsje Wassenaar, lessen@molenruiters.nl  
 
 
vr.gr. 
Bestuur PSV.de Molenruiters & Molenwieken 
 
 
 

mailto:penningmeester@molenruiters.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl
http://www.knhs.nl/
mailto:penningmeester@molenruiters.nl
http://www.paardensportfriesland.nl/
http://www.wedstrijdplatform.nl/
mailto:voorzitter@molenruiters.nl
mailto:penningmeester@molenruiters.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat.pony@molenruiters.nl
mailto:lessen@molenruiters.nl

