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	   	   	   	   Nieuwsbrief	  augustus	  2016	  
	  
Deil,	  30	  augustus	  2016	  
	  
Beste	  Leden,	  
	  
Hierbij	  weer	  een	  nieuwsbrief	  over	  onze	  mooie	  menvereniging,	  vol	  met	  vooruitzichten	  naar	  leuke	  activiteiten	  
het	  komende	  jaar,	  maar	  eerst	  een	  terugblik	  naar	  de	  afgelopen	  activiteiten:	  
	  
23	  april	  2016	  -‐	  Bloesemrit	  
De	  bloesemrit	  was	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  enorm	  succes.	  We	  werden	  welkom	  geheten	  door	  Fam.	  van	  Tuijl	  te	  
Neerijnen.	  Vanaf	  daar	  zijn	  we	  vertrokken	  voor	  een	  mooie	  tocht	  door	  de	  Betuwe	  langs	  veel	  bloesem	  en	  mooie	  
dorpjes.	  We	  hebben	  diverse	  stops	  gehad	  waar	  er	  natuurlijk	  voor	  lekkers	  was	  gezorgd	  en	  weer	  aangekomen	  in	  
Neerijnen	  hadden	  we	  zelfs	  een	  friettent	  waar	  iedereen	  iets	  lekker	  kon	  gaan	  halen.	  	  
Graag	  wil	  ik	  Cor	  Hak	  bedanken	  voor	  het	  uitzetten	  van	  de	  geweldige	  route,	  en	  de	  Fam.	  van	  Tuijl	  voor	  het	  
beschikbaar	  stellen	  van	  hun	  mooie	  locatie.	  
	  	  
11	  mei	  2016	  -‐	  Uitje	  België	  Stoeterij	  Strohoeve	  van	  Willy	  Naessens	  &	  Stoeterij	  Diepensteyn	  
Op	  11	  mei	  was	  er	  weer	  een	  uitje	  en	  zijn	  we	  naar	  het	  zuiden	  gereden	  om,	  Stoeterij	  Strohoeve	  van	  Willy	  
Naessens	  en	  Stoeterij	  Diepensteyn	  van	  Palm	  bier,	  te	  bezoeken.	  De	  Hatro	  bus	  zat	  weer	  vol	  en	  het	  is	  een	  
fantastische	  dag	  geworden	  die	  zeker	  voor	  herhaling	  vatbaar	  is.	  	  
	  
21	  mei	  2016	  -‐	  Onderlinge	  samengestelde	  menwedstrijd	  Herwijnen	  
Dit	  jaar	  kon	  gelukkig	  de	  mooie	  wedstrijd	  bij	  Fam.	  Kaldenberg	  aan	  de	  Lingedijk	  in	  Herwijnen	  weer	  plaats	  vinden.	  
We	  zijn	  in	  de	  morgen	  gestart	  met	  een	  dressuur	  en	  natuurlijk	  de	  vaardigheid	  en	  vervolgens	  in	  de	  middag	  de	  
spannende	  marathon.	  Alle	  leden	  van	  de	  vereniging	  konden	  mee	  doen	  en	  de	  strijd	  met	  elkaar	  aangaan	  in	  een	  
leuke	  en	  sportieve	  wedstrijd.	  Graag	  wil	  ik	  de	  familie	  Kaldenberg	  bedanken	  het	  beschikbaar	  stellen	  van	  de	  
mooie	  accommodatie	  en	  hopelijk	  tot	  volgend	  jaar.	  	  
	  
18	  juni	  2016	  -‐	  Dressuur	  &	  Vaardigheid	  Beesd	  i.s.m.	  Tielerwaard-‐West	  
Op	  18	  juni	  was	  er	  de	  jaarlijkse	  wedstrijd	  in	  samenwerking	  met	  Tielerwaard	  west	  op	  Mariënwaerdt	  te	  Beesd.	  
Tijdens	  deze	  wedstrijd	  werd	  er	  ook	  een	  selectiewedstrijd	  verreden	  onder	  het	  zadel.	  De	  wedstrijd	  verliep	  op	  
rolletjes	  en	  er	  werd	  flink	  gestreden.	  Graag	  willen	  wij	  Tielerwaard	  west	  bedanken	  voor	  de	  leuke	  en	  gezellige	  
samenwerking.	  	  
	  
SGWM	  Beesd	  &	  WK	  para	  mennen	  
Wat	  zijn	  we	  ontzettend	  trots	  op	  onze	  jaarlijkse	  menwedstrijd	  in	  Beesd.	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  voor	  het	  eerst	  een	  
WK	  zelf	  georganiseerd	  en	  wat	  een	  succes	  was	  dit.	  Het	  bestuur	  heeft	  wat	  avondjes	  extra	  vergaderd	  en	  maakte	  
zich	  vooraf	  wel	  een	  beetje	  zorgen	  over	  hoe	  het	  zou	  verlopen.	  Maar	  toen	  was	  het	  zover	  en	  de	  voorbereidingen	  
waren	  fantastisch	  gedaan	  door	  de	  vele	  vrijwilligers	  die	  al	  dagen	  (weken	  of	  maanden)	  van	  tevoren	  bezig	  waren	  
om	  er	  een	  succes	  van	  te	  maken.	  	  
Het	  zesspan	  heeft	  het	  WK	  geopend	  met	  een	  mooie	  demonstratie,	  vervolgens	  kwam	  het	  viertal	  van	  de	  
Bergakkerruiters	  uit	  Est	  ook	  nog	  een	  mooie	  show	  geven	  en	  toen	  kon	  het	  echt	  gaan	  beginnen.	  Een	  mooie	  
landenavond	  op	  woensdagavond	  was	  ook	  iets	  wat	  we	  nog	  niet	  hadden	  meegemaakt	  maar	  wat	  fantastisch	  was	  
dit.	  Elke	  land	  had	  zijn	  eigen	  specialiteit	  mee	  genomen	  en	  alle	  menners	  en	  vrijwilligers	  waren	  uitgenodigd	  om	  
onder	  het	  genot	  van	  een	  hapje	  en	  drankje	  samen	  te	  komen	  in	  onze	  mooie	  tent.	  Waal	  en	  Linge	  zorgde	  voor	  
haring	  en	  de	  drankjes.	  En	  het	  werd	  een	  zeer	  geslaagde	  avond.	  	  	  
	  



 
 
 
 
Donderdag	  begon	  de	  dressuur	  in	  de	  mooie	  ring	  op	  het	  hoofdterrein	  en	  daar	  zag	  je	  al	  dat	  er	  hard	  gestreden	  
werd.	  Nederland	  ging	  aan	  kop	  maar	  hoe	  gingen	  de	  overige	  dagen	  verlopen?	  Op	  vrijdag	  was	  er	  de	  Marathon	  
voor	  het	  WK,	  6	  mooie	  hindernissen	  werden	  gereden	  en	  de	  spanning	  in	  de	  wedstrijd	  kwam	  die	  dag	  want	  een	  
balletje	  in	  de	  vaardigheid	  was	  al	  voldoende	  om	  niet	  meer	  bovenaan	  te	  staan	  en	  het	  hele	  klassement	  door	  
elkaar	  te	  gooien.	  Uiteindelijk	  was	  op	  zaterdag	  middag	  de	  prijsuitreiking	  waar	  onze	  instructeur	  Henk	  van	  
Versendaal	  de	  menners	  allemaal	  keurig	  aangespannen	  op	  de	  juiste	  plaats	  heeft	  gezet.	  	  
	  
Natuurlijk	  was	  er	  tijdens	  het	  WK	  ook	  nog	  onze	  normale	  wedstrijd	  klasse	  1,2	  	  
Op	  donderdag	  de	  dressuur	  en	  vaardigheid	  en	  vrijdag	  de	  marathon.	  En	  ook	  daar	  reden	  vele	  van	  onze	  leden	  mee	  
mocht	  u	  de	  uitslagen	  nog	  eens	  na	  wilt	  lezen,	  deze	  kunt	  u	  nog	  vinden	  op	  onze	  website.	  	  
	  
Op	  vrijdag	  en	  zaterdag	  hadden	  we	  ook	  nog	  onze	  wedstrijd	  klasse	  3,4	  die	  reden	  op	  vrijdag	  de	  dressuur	  en	  
vaardigheid	  en	  op	  zaterdag	  de	  marathon.	  Met	  maar	  liefst	  8	  hindernissen.	  	  
	  
En	  laten	  we	  het	  niet	  vergeten	  we	  hadden	  nog	  een	  wedstrijd	  namelijk	  het	  Nederlands	  kampioenschap.	  Hun	  
wedstrijd	  was	  verspreid	  over	  3	  dagen,	  nl	  donderdag	  de	  dressuur,	  vrijdag	  de	  marathon	  (met	  maar	  liefst	  8	  
hindernissen)	  en	  zaterdag	  de	  vaardigheid	  die	  enorm	  spannend	  was	  tot	  op	  de	  laatste	  minuut.	  	  
	  
Al	  met	  al	  4	  wedstrijden	  in	  een	  week	  organiseren	  en	  vervolgens	  vanuit	  allerlei	  mensen	  zeer	  positieve	  reacties	  
krijgen	  van	  bv	  diverse	  landen	  en	  de	  Nederlandse	  bondscoach.	  Ik	  kan	  nog	  wel	  10	  pagina's	  vullen	  over	  deze	  
wedstrijd	  maar	  mocht	  u	  nog	  een	  impressie	  willen	  kunt	  u	  de	  foto's	  en	  uitslagen	  en	  leuke	  filmpjes	  nog	  vinden	  op	  
onze	  site.	  	  
	  
Zonder	  vrijwilligers	  kunnen	  we	  natuurlijk	  deze	  wedstrijden	  niet	  houden	  en	  zonder	  de	  tomeloze	  inzet	  is	  het	  niet	  
mogelijk	  om	  zo'n	  topprestatie	  neer	  te	  zetten.	  Graag	  wil	  ik	  iedereen	  enorm	  bedanken	  voor	  alle	  inzet.	  
	  
Augustus	  2016	  –	  Landgoedfair	  Mariënwaerdt	  
Ook	  dit	  jaar	  waren	  we	  natuurlijk	  weer	  in	  touw	  tijdens	  de	  landgoedfair.	  Er	  was	  mooi	  weer	  in	  de	  eerste	  dagen	  en	  
er	  waren	  enorm	  veel	  bezoekers	  die	  het	  leuk	  vonden	  een	  ritje	  te	  maken	  met	  paard	  en	  wagen.	  Ook	  werden	  er	  
verschillende	  clinics	  georganiseerd	  door	  onze	  leden	  en	  we	  willen	  graag	  iedereen	  die	  heeft	  geholpen	  tijdens	  de	  
fair	  weer	  bedanken	  voor	  de	  inzet.	  	  
	  
Maar	  genoeg	  over	  de	  afgelopen	  activiteiten	  we	  gaan	  ons	  weer	  richten	  op	  de	  toekomst.	  
	  
22	  oktober	  2016	  –	  Oefenmarathon	  Harten	  Hoeve	  Deil	  
Op	  22	  oktober	  zullen	  we	  een	  oefenmarathon	  houden	  in	  Deil.	  Alle	  leden	  mogen	  mee	  doen	  en	  inschrijven	  voor	  
deze	  activiteit.	  Inschrijven	  kan	  bij	  mariekehak@xs4all.nl	  of	  op	  nummer	  06-‐13833830.	  
	  
26	  november	  2016	  –	  selectie	  Dressuur/vaardigheid	  wedstrijd	  Selevia	  Hoeve	  te	  Werkendam.	  Dressuur	  in	  een	  
27/60	  bak	  en	  gelijk	  aansluitend	  vaardigheid	  in	  een	  andere	  bak.	  Ja	  u	  leest	  het	  goed	  in	  deze	  mooie	  nieuwe	  locatie	  
bevinden	  zich	  maar	  liefst	  3	  binnenbakken.	  Dus	  niet	  de	  hele	  dag	  onderweg	  maar	  op	  tijd	  weer	  thuis	  of	  gezellig	  
kijken	  naar	  andere	  menners	  en	  een	  drankje	  drinken	  tijdens	  de	  mooie	  wedstrijd.	  Dit	  alles	  op	  een	  prachtige	  
nieuwe	  locatie	  in	  Werkendam	  nl	  de	  Selevia	  Hoeve.	  Inschrijven	  kan	  al	  bijna	  via	  mijn	  KNHS.	  Melina	  Timmermans	  
is	  contactpersoon	  voor	  deze	  wedstrijd	  dus	  voor	  vragen	  kunt	  u	  bij	  haar	  terecht	  
melinatimmermans@hotmail.com.	  	  
	  
8	  t/m	  11	  december	  2016	  –	  Kerstfair	  
Op	  8	  t/m	  11	  december	  wordt	  de	  kerstfair	  weer	  gehouden	  op	  landgoed	  Mariënwaerdt	  te	  Beesd.	  Natuurlijk	  voor	  
iedereen	  een	  aanrader	  om	  daar	  eens	  te	  gaan	  kijken.	  Maar	  voor	  deze	  activiteit	  ben	  ik	  op	  zoek	  naar	  mensen	  die	  
zouden	  willen	  rijden	  tijdens	  de	  openingsuren	  van	  de	  fair.	  Mocht	  u	  zin	  en	  tijd	  hebben	  dan	  hoor	  ik	  het	  graag	  op	  
nummer	  06-‐138338630.	  
	  
29	  december	  2016	  –	  oliebollen	  en	  snert	  avond	  
Voor	  iedereen	  die	  zin	  heeft	  in	  een	  leuke	  avond	  op	  29	  december	  houden	  we	  weer	  de	  oliebollen	  en	  snert	  avond.	  
Natuurlijk	  gaan	  we	  weer	  wat	  leuks	  doen	  met	  onze	  paarden	  en	  pony's	  maar	  wat	  we	  gaan	  doen	  dat	  blijft	  nog	  
even	  een	  verrassing.	  	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
30	  december	  2016	  –	  Mechelen	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  weer	  het	  voornemen	  om	  naar	  Mechelen	  te	  gaan	  om	  te	  gaan	  kijken	  naar	  de	  marathon.	  
Exacte	  tijden	  hebben	  we	  nog	  niet	  maar	  u	  kunt	  wel	  alvast	  opgeven	  bij	  mariekehak@xs4all.nl	  of	  06-‐13833830.	  
	  
De	  volgende	  activiteiten	  kunt	  u	  alvast	  in	  uw	  agenda	  zetten	  voor	  2017.	  In	  de	  volgende	  nieuwsbrief	  zullen	  jullie	  
hierover	  verder	  worden	  geïnformeerd.	  

•   10,11	  februari	  Waal	  en	  Linge	  cup	  
•   20	  mei	  SGMW	  Herwijnen	  
•   10	  juni	  Dressuur	  Vaardigheid	  
•   20,21	  en	  22	  juli	  SGMW	  Beesd	  (let	  op	  we	  hebben	  de	  datum	  hiervoor	  aangepast!!!!!)	  

	  
	  
Graag	  tot	  ziens	  tijdens	  een	  van	  de	  komende	  activiteiten.	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  van	  menvereniging	  Waal	  en	  Linge	  
	  
Marieke	  de	  Gast	  Hak	  
	  
	  


