Beste leden, ouders/ verzorgers en pensionners,
Omdat niet iedereen regelmatig op het erf te vinden is, en het handig is te weten wie je waarvoor
kunt benaderen, zullen in deze en de komende nieuwsbrieven een aantal van onze vrijwilligers,
instructie en bestuursleden zich aan jullie voorstellen. We trappen in deze nieuwsbrief af met een
van onze vrijwilligers.
Verder staan er weer allerlei leuke activiteiten op stapel, en vertellen we iets over de evenementen
die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.
Vrijwilligers stellen zich voor: Els
Hallo,
Ik ben Els , 42 jaar.
Dit jaar 12,5 jaar getrouwd met Marco en
Aafke is onze dochter, tevens ben ik
bonusmoeder van Tobias en Manuёl. Al 23
jaar ben ik werkzaam op de financiële
administratie bij een houthandel.
Mijn paardenverslaving is ongeveer 35 jaar
geleden begonnen bij toen nog ponyclub de
Goudse Hofsteden, later dus de Ruiterclub,
waar ik tot mijn 17e heb gereden en voor een
blauwe maandag zelfs heb gewerkt. Daarna
heb ik even een uitstapje gemaakt naar
Bodegraven , waar ik met mijn leasepaard
zelfs wat serieuzer dressuurwedstrijden heb
gereden. Maar uiteindelijk blijven de
buitenritten op de rug van het paard toch
favoriet. Ook heb ik daar deel uitgemaakt van
de spring commissie en met hen KNHS
springwedstrijden georganiseerd, wat erg leuk
was om te doen.
Ongeveer 5 a 6 jaar geleden heb ik Aafke (tot mijn grote vreugde
) aangestoken met het
paardenvirus en na het behalen van haar zwemdiploma’s kwamen we weer terug bij mijn thuisbasis
de Ruiterclub. Binnen een jaar stond ik met NL Doet de kozijnen in de kantine te verven en heb ik
daarna het toegangshek onder handen genomen. Van het een rol je in het ander en zo kwam ik bij
het evenemententeam door te helpen met het ponykamp. We hebben er toen 1 nacht geslapen en
wat waren we gebroken, maar dat was het begin van mijn vriendschap met Barbara en dit jaar vieren
we ons 5 -jarig ponykamp. Wel zonder slapen dat hebben we het jaar daarna gelijk afgeschaft en het
is voor de deelnemers ook veel fijner om lekker thuis te douchen en in je eigen bed te slapen.
Dat was het begin van mijn evenementen carrière, niets is leuker om voor iedereen iets te
organiseren met instructie en om je vaste clinic gevers te leren kennen. Ponykamp nu voor groot en
klein, middagje voltige, familie- en vriendenlessen, Jesse Drent, dagje lol met je knol, agilitylessen,
pony buitenritjes, externe buitenrit, crossles, paardendisco, kinderfeestjes, pannenkoeken eten en
dan vergeet ik nog veel meer. Ik word blij van al die kinderen en volwassenen die bezig zijn met de

paarden en uiteindelijk vermoeid en voldaan op een activiteit terug kijken. En als er iets niet loopt
dan is dat een leermoment om het de volgende keer anders te doen.
In de tussentijd ben ik ook de verzorgers erbij gaan doen, ik gun iedereen een verzorgpaard die bij
hen past. Echter staat het belang van de paarden hoger voor mij en dat brengt ook wel eens
vervelende beslissingen met zich mee die ik ook niet wil doen , maar voor het paard is het uiteindelijk
eerlijker.
Ik hou van alle paarden op de Ruiterclub, maar inmiddels verzorg ik Joey en ben ik sinds begin dit jaar
eigenaar van Lady zij staan wel een stukkie hoger op de ranglijst.
Uiteraard doe ik nog veel meer: ik draai mijn hand er niet voor om, om te maaien, te mesten, wc’s te
schrobben etc. Helaas zit er maar 24 uur in een dag en is er veel te veel te doen en blijven de
werkzaamheden maar terugkeren. Zelfs thuis heb ik werkzaamheden voor de Ruiterclub ivm
evenementen en verzorgers. Af en toe is het gewoon allemaal te veel en moet ook ik een stap terug
doen om er sterker uit te komen.
Dit heeft mij inmiddels gevormd tot een algemeen aanspreekpunt op de Ruiterclub, wil je iets weten
iedereen weet me te vinden en weet ik het niet dan zoek ik iemand voor je die het wel weer.
De Ruiterclub zit in mijn hart en ik heb allerlei soorten stalken en maneges gezien , maar ik ben blij
dat ik onderdeel van onze Ruiterclub ben.
Verslag evenementen
Sponsorloop
Op 10 april vond de sponsorloop plaats. Dankzij een geweldige inzet van onze jonge leden hebben
we een bedrag van ruim € 1345,75 opgehaald! Hiervoor hebben we inmiddels mooi, nieuw
springmateriaal besteld. We willen alle deelnemers en sponsors die hieraan hebben bijgedragen heel
hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat!

Paaseieren zoeken
Op 17 april zijn er eieren gezocht op het terrein van de Ruiterclub. Er was 1 speciaal ei verstopt en
deze werd gevonden door Adinda Kramer. Zij heeft hiermee een privéles vrijheidsdressuur gewonnen
die wordt gegeven door Malissa. Hieronder een foto van de winnaar met de paashaas.

Hofstedendagen
Zoals eerder aangekondigd vinden op 14 en 15 mei de jaarlijkse Hofstededagen plaats. Inmiddels is
ook het programma bekend:
Zaterdag 14 mei:
10.15: opening
10.30-12.00: speel je spel
12.00-12.30: ponyritjes
12.30-13.15u springgroep
13.15-13.30: demonstratie ponycaroussel
13.30-14.00: Ashley van Rijn+meet&greet in jail
14.00-14.30: ponyritjes
14.30-14.45: demonstratie carousselrijden
14.45-15.00: pas de deux bergpony’s
15.00-15.30: ponyritjes

Zondag 15 mei:
12.00-12.15: demo vaardigheid volwassenen
12.15-13.00: horse agility les
13.00-13.15: demo Macho en Jaydee
13.15-13.45: ponyritjes
13.45-14.00: pas des deux pony’s
14.00-14.45: springgroep
14.45-15.15: ponyritjes
15.15-15.30: demo caroussel
15.30-16.00: Ashley van Rijn
16.00: meet&greet Ashley van Rijn en
Pretlander

15.30-16.15u : Pretlander+meet&greet jail
We nodigen iedereen van harte uit om deze dagen bij de vele activiteiten te komen kijken. Meer
informatie vind je ook op http://www.goudsehofstedendagen.nl/.
LET OP !! In verband met de Hofstedendagen komen de lessen van zaterdag 14 mei te vervallen.
Nieuwe lessen en verschuiven avondlessen
Vanwege de grote belangstelling voor onze Ruiterclub hebben we besloten om voor nieuwe leden
vanaf 16 mei a.s een aantal extra lessen in te roosteren. De lessen worden gegeven door Cindy. Om
hiervoor ruimte te maken in het rooster, worden de avondlessen op maandag en vrijdag een half uur
naar achteren geschoven. De lesgroepen die het aangaat worden ook via de instructie geïnformeerd.
Het nieuwe lesrooster vind je vanaf ca. 16 mei op onze website.
Nieuw tehuis voor Cisse
Een aantal maanden geleden deden we een oproep om een goed tehuis te vinden voor onze Cisse.
Cisse was helaas geblesseerd geraakt waardoor hij niet meer in de lessen kan meelopen. Naar
aanleiding van de reacties hebben we gekeken wat ons het beste plekje leek. Ook wilden we dat hij

pas zou verhuizen als hij volledig hersteld zou zijn. Gelukkig hebben we een goed tehuis voor hem
gevonden, en hebben we het groene licht gekregen van de dierenarts. Sinds 24 april staat Cisse op
een Paddock Paradise – waar hij dus zelf de keuze heeft binnen of buiten te staan – bij een lieve
bazin die geregeld foto’s stuurt naar de voormalige verzorgers. Die zijn ook welkom om Cisse op
afspraak te bezoeken.

Komende evenementen
Hieronder een overzicht van de komende activiteiten:
7 mei
14 mei
15 mei
22 mei
25 mei
2 juni

Schoonmaakdag (i.v.m. hofstedendagen)
Hofstedendagen (let op!! Deze dag vervallen alle lessen)
Hofstedendagen
Volwassenenwedstrijd
Puberkamp (woensdag t/m vrijdag)
ALV.

Voor meer informatie of inschrijven kijk op het prikbord in de gang van de boerderij.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ruiterclub Bloemendaal

