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 Nieuwsbrief 
 

Nieuws: 
 

Indoor NK Ermelo 

Mara de Vries: Excellentie wint met 73,53 % individueel klasse Z2 

en eindigt de Kür op een 4e plaats met 71,17 % 

Farzana wint tevens individueel klasse ZZL met 70,00 % en 

eindigt de Kür op een tweede plaats met 73,25 %, nogmaals van 

harte gefeliciteerd met dit resultaat! 

Ilse de Wilde met Free Columbine rijdt naar een prachtige 3e 

plaats met 68,83 % ook Ilse van harte gefeliciteerd, geniet van de 

ervaring en het mooie resultaat! 

Greep uit de overige prestaties en resultaten: 

Nel van Kuijk mag nu t/m M Dressuur jureren en  

Marjoleine van Helden-Verhagen zelfs t/m ZZL, gefeliciteerd! 

Benjamin Maljaars is flink op dreef in de jonge paarden 

competities. 

Sylvia v/d Broek was afgelopen seizoen geselecteerd voor  het 

Rabobank talententeam, heeft hier inmiddels al flink wat vruchten 

van mogen plukken met Champ, op naar een succesvol outdoor 

seizoen.. 

Sarah van Oosterbosch werd geselecteerd voor het TTC team. 

Nicole Hulsman wist in 4 wedstrijden door het B dressuur te 

rijden, waarbij ze alle proeven op haar naam schreef. 

Lisa van Driel reedt afgelopen weekend op haar Debuut met Otje 

naar 3 winstpunten en een 1e plaats, voor Lisa de eerst officiële 

wedstrijd, dat beloofd wat...  

 

Sponsorkliks: 
 

sponsor de vereniging zonder dat het u extra kost!! 
 

Vanaf nu is het voor iedereen die 
PSV De Biesboschruiters 

een warm hart toedraagt mogelijk om ons sponsordoel 
GRATIS te sponsoren. 

 
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar: 
   
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6642  
 

 

Agenda: 
 

1-4 
Indoorwedstrijd incl. 

Bixie 
Seleviahoeve 
Werkendam 

29-4 
Onderlinge wedstrijd 
in samenwerking met 
PSV De Nieuwe Roef 

PSV  
De Nieuwe Roef 

6-5 
Outdoor wedstrijd  
Bixie, BB t/m Z2 

Pannenhoef te 
Hank 

20-5 
50 JARIG 

JUBILEUM 

Sono KOEK/ 
PSV De 

Biesboschruiters 

10-6 
Outdoor wedstrijd 
Bixie, BB t/m Z2 

Seleviahoeve 
Werkendam 

17-6 
Onderlinge wedstrijd 
in samenwerking met 
PSV De Nieuwe Roef 

PSV De 
Biesboschruiters 

18/20 
aug 

PONYKAMP  

5-8 
Outdoor wedstrijd 
Bixie, BB t/m Z2 

Seleviahoeve 
Werkendam 

26-8 

BIXIE CUP Kring 
Oost Maas en 

Merwede & klasse:  
BB (PSV De 

Biesboschruiters) 

 
Stal Brons 

Werkendam 

9-9 
Onderlinge wedstrijd 
in samenwerking met 
PSV De Nieuwe Roef 

PSV  
De Nieuwe Roef 

23-9 
Outdoor wedstrijd 
Bixie, BB t/m Z2 

Pannenhoef te 
Hank 

 

 

Nieuwe leden 2017: 
 

Lisa van Driel met Otje 
Valerie Vroegh 

Arinda Hovestadt met De Vriesjes Troy 
Noah Rietveld met Giovan 

 

  
Overstap naar de paarden: 

 
Chelsey van ’t Zelfde 

Anouk Strikkers 
 

 
 

Aangezien we een groot aantal activiteiten op de agenda voor 2017 hebben staan, 
noteer de data en laat even weten als je ons kunt helpen… Hoe meer zieltjes hoe meer vreugd… 
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Nieuwsbrief 
 

50-jarig Jubileum  
PSV De Biesboschruiters 

 
 

In november 1966 werd PSV De Biesboschruiters opgericht 
door ……. 
 

Inmiddels 50 jaar verder hopen we het jubileum te vieren 
met onze leden en oud-leden op 20 mei 2017.. 
 

Zeg het voort, stuur de vooraankondiging door naar 
een ieder die betrokken is geweest bij de vereniging. 

 
We zijn op zoek naar foto’s uit de ‘oude’ doos, zodat hier 
een mooie presentatie van gemaakt kan worden die we 
voor verschillende doeleinden kunnen gebruiken.  

 
We hebben al we een aantal foto’s maar vooral uit de 
eerste jaren hopen we nog wat plaatjes te ontvangen. 
 

Mogen we op jullie medewerking rekenen? 
 

Mail naar: 50@biesboschruiters.nl 

 

Sponsorwerving: 
 

Het clubgebouw is nodig aan vervanging toe, we 
kunnen nog wat sponsoren gebruiken..  
 
Voel je jezelf geroepen ons te steunen in de 
sponsorwerving, graag!! 
 
Voor meer informatie over de sponsorwerving, stuur 
een e-mail naar: 50@biesboschruiters.nl 
 
 

In de schijnwerpers: 
 

Janine van Twist 
 
Achter in de Biesbosch wonende met  
genoeg ruimte kwam er toen ik 6 was   
een pony, een shetlander. Toen ik  
groter werd kwam er een D pony. Wij  
zijn toen in 1980 lid geworden van de  
Biesboschruiters. Dat zal ongetwijfeld  
aan Ineke Hakkers te danken zijn, zij  
woonde vlak bij en gaf op de vereni- 
ging de pony's les. Wij reden toen in  
de Biesbosch op de Dodeman bij Diet Groeneveld. Daar 
werd ook altijd het jaarlijkse concours gehouden. Daarna 
zijn de lessen naar de Bruine Kil gegaan. Toen nog een 
enorme zandvlakte, later industrieterrein. Na de pony's ben 
ik bij de paarden gaan rijden en kregen we les van Anton 
van Dijk. 
In die tijd reed je dressuur, sprong je, reed je 
afdelingsdressuur en was je de hele dag met een 
veewagen onderweg. Voor veel mensen niet meer voor te 
stellen. Ook indoor wedstrijden waren er zelden. We 
hielden er zelf een in Kerkwijk en de rest van de winter 
reed je geen wedstrijden. 
Anton en Ineke reden in die tijd Z dressuur en dat was een 
unicum. Dat wilde ik ook wel. Uiteindelijk heb ik Lichte Tour 
gereden…… 

 
 

Lees het gehele verhaal op onze website: 
 

www.biesboschruiters.nl 

Clubterrein: 
 

De Toplaag van de rijbak van ons clubterrein is verbeterd, drainage doorgespoeld, 
en de afrastering is vervangen. Een terreinreglement opgesteld, welke ophangt op 
het terrein en onder onze leden is verspreid. Op deze manier hopen we het terrein 
met elkaar tip top in orde te houden. De toegangspoort is afgesloten met  
cijferslot, wil je gebruik maken van het terrein, dan is dit uiteraard toegestaan, 
vraag de code op bij Caroline via: 50@biesboschruiters.nl 
 
In het speciaal bedankt: Martin de Visser, Arie de Keijzer, Ton de Visser, Patrick de Visser, Leendert Visser, Govert 
Koek, Theo Koek, Jan van der Straaten, Marloes Hofstede, Caroline de Vries - de Visser… 

 

Ten alle tijde na gebruik de mest opruimen, alvorens het terrein te verlaten!! 
Ook na de clublessen!! 
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Sponsoren BEDANKT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn nog altijd op zoek naar sponsoren, wilt u onze vereniging een warm hart toe dragen? 
Graag!! Mail voor meer informatie naar: 50@biesboschruiters.nl 

 
 

 

mailto:50@biesboschruiters.nl
http://www.devisser-beregening.com
http://www.4figures.nl/
http://www.spa-assurantien.nl/
http://www.nelfmarine.nl/
http://www.pdevisser.nl
http://www.paans.nl/
http://www.mvogroep.nl/nl/
http://www.vectorlogo.nl/
http://www.vanderstraaten.nl/
http://WWW.VZRVERHUUR.NL
http://www.devissergww.nl/
https://www.adevisserwerkendam.nl/
http://www.bvkoek.nl

