
HOOFDSPONSOREN: IN DEZE KRANT:
✔ Clinic Dinja van Liere
✔ Ride and Run
✔ 1O vragen aan…
✔ Nieuwe locatie

11 & 12 mei 2019
Aanvang 08.30 uur

39e editie



2 DIVOZA CH WESTERKWARTIER

 

 

 

 

 

 

www.repropluswln.nl

Regionale service   Vaste inseminator

Heeft u hulp nodig bij een juiste stierkeuze? Neem 
dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag 

verder met een passend advies.

Reproplus WLN - Lutjegast | 0594 61 16 46

Breedste stierenaanbod  Persoonlijk contact

Wij zijn met een stand 
aanwezig op de:

Voldoe aan de 
informatieplicht

Verbruikt u jaarlijks meer dan 50.000 kWh 
of 25.000 m3? Dan moet u voldoen aan de 

Informatieplicht. Wij helpen u daarbij.

enpron.nl/informatieplicht-service
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Concours Hippique Westerkwartier 
2019, alweer het 39ste concours hip-
pique en dit jaar op een nieuw terrein. 
We gaan dit concours houden op de 
terreinen van de families Bijker en Bron 
aan de Haarsterweg te Marum. We zijn 
de eigenaren ontzettend dankbaar voor 
deze mogelijkheid.

Veelzijdigheid is iets wat bij Divoza CH 
Westerkwartier hoort. Onze program-
mering van het weekend hebben we 
wat aangepast. We zien een kentering 
in het aantal deelnemers in de springrubrieken. De springruiters kiezen vaker voor 
concoursen op een zandbodem. Dat vinden we jammer, maar dat geeft ons ruimte 
om andere rubrieken toe te voegen. Dit jaar hebben we voor de allerkleinsten naast 
de bixie-dressuurrubrieken nu ook bixie-springrubrieken toegevoegd. Ook kunnen 
dressuurruiters op zaterdag deelnemen aan een dressuurclinic van Dinja van Liere 
en is er voor het eerst een Ride and Run.

Springen voor paarden en pony’s, tuigpaarden en dressuurrubrieken waaronder de 
selecties voor de Regio Kampioenschappen van Groningen, de subtop en de Kür op 
muziek zijn jaarlijks terugkerende onderdelen. Ook de inmiddels traditionele pony-
keuring wordt wederom gehouden.

Ieder jaar zijn wij weer ontzettend blij met de vele sponsoren die ons veelzijdige eve-
nement financieel willen steunen. In het bijzonder onze trouwe hoofdsponsoren. 
CH Westerkwartier is zeer actief op social media waar veel en enthousiast op wordt 
gereageerd door de deelnemers. Dat geeft ons als bestuur de drive om er weer volop 
tegenaan te gaan. 

Onmisbaar zijn natuurlijk de vrijwilligers, zonder hen zou het onmogelijk zijn om 
Divoza CH Westerkwartier te organiseren. Divoza CH Westerkwartier is voor de paar-
densportliefhebbers uit de regio een uitstekende gelegenheid om een weekend lang 
hun hart kunnen ophalen. 

Divoza CH Westerkwartier staat synoniem voor sport, ontspanning, afwisseling, 
jeugd en plezier. We zien u graag op 11 en 12 mei a.s. op een Concours Hippique aan 
de Haarsterweg te Marum.
Graag tot ziens, Gerard Arkema, voorzitter bestuur Stichting CH Westerkwartier

Kuddedieren in 
het Westerkwartier 

Voorwoord

Bestuursleden in het 
zonnetje
Trijntje Gorter “Vrijwilliger van het Westerkwartier 2O18”

Een titel die ieder jaar 
wordt toegekend aan 
iemand die zich als vrijwil-
liger verdienstelijk heeft 
gemaakt binnen de paar-
densport en woonachtig 
is in het Westerkwartier. 
Initiatiefnemer van deze 
titel is de Stichting Wester-
kwartierPaardenkwartier. 
De titel ging in 2018 naar 
een van onze bestuursle-
den, Trijntje Gorter.

De afgelopen 2 decennia 
heeft ze het steeds groter 
wordende concours hippi-
que Westerkwartier, voorheen CH Marum, een grote dienst bewezen door alle inschrij-
vingen van de deelnemers te verwerken. In het computerloze tijdperk was dat een hele 
klus met ruim 2500 starts in een weekend. De laatste jaren werd de computer haar 
vriend in de weken voor het concours. Menig nachtelijk uurtje werd gespendeerd om 
alles goed ingedeeld te krijgen. 

Iekje van der Meer uitgeroepen tot “Paardenvrouw van het Westerkwartier 2O19”
De tuigpaardenvrouw in ons bestuur is niet alleen van de tuigpaarden, maar ook een 
bekendheid in de KWPN-paarden fokkerij. Zo behaalden ze in 2018 een aantal kampi-
oenschappen met hun fokproducten in de springrichting. Ook kregen ze het afgelopen 
jaar de hengst Kobalt goedgekeurd bij het KWPN-stamboek.  Deze resultaten hebben 
er toe geleidt dat Iekje is uitgeroepen tot Paardenvrouw van het Westerkwartier 2019. 
Sinds 2010 maakt Iekje deel uit van het concoursbestuur.
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Op 11 en 12 mei 2019 is het weer tijd 
voor het Concours Hippique in het Wes-
terkwartier. Het is alweer de 39e editie. 
Dit jaar vindt het voor het eerst plaats 
aan de Haarsterweg in Marum.  
 
Mijn bezoek vorig jaar aan het concours 
was een verrassing voor mij, wat is dit 
een groot evenement! Het is een van 
de grotere concoursen in Noord Neder-
land. Daar ben ik trots op. Het verbindt 
liefhebbers van alle leeftijden en brengt 
sport en recreatie samen. Niet alleen 
voor Westerkwartierders, maar voor alle 
paardenliefhebbers in Noord-Nederland. 
 
Dit jaar is er voor het eerst een ‘Ride 
and Run’. Daarmee leggen een ruiter en 
hardloper gezamenlijk een route van tien 
kilometer af door de omgeving van Tri-
munt. Geweldig dat de paardensport en 
hardloopsport hier samenkomen. Sport en gezondheid zijn voor mij heel belang-
rijk. 

Ontzettend veel sponsoren zijn betrokken bij het concours, meer dan 100. Dat viel 
mij vorig jaar al op. Het laat zien dat de paardensector ook een grote economische 
impact heeft, waar de hele regio van kan profiteren. Landelijk is er een omzet 
van zo’n 2 miljard euro in de paardensector. Deze sector is er een om serieus te 
nemen. 

Het Westerkwartier wordt wel eens het paardenkwartier genoemd. Er is hier 
veel ruimte voor paardenhouders, fokkers, professionele en recreatieve ruiters. 
Nergens in Nederland zijn er per vierkante meter zoveel paarden als hier in het 
Westerkwartier. Deze kuddedieren passen heel goed in onze mooie gemeente.  
 
Wij mensen zijn ook kuddedieren. We hebben elkaar nodig. Daarom vind ik het ook 
zo mooi dat er zoveel vrijwilligers betrokken zijn bij dit evenement. In totaal zijn 
dit ongeveer 200. Ik wil hen van harte bedanken voor het mogelijk maken van zo’n 
groot evenement. Het is wat mij betreft een van de succesfactoren. 
 
Ik wens alle vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en sponsoren een prachtig week-
end toe!

Elly Pastoor
Wethouder gemeente Westerkwartier
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Lely Center Noord

De Kuinder 3-4

8444 DC Heerenveen

t 0513 631 677

 i www.lely.com/heerenveen
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8444 DC Heerenveen

t 0513 631 677

 i www.lely.com/heerenveen

Nijboerl o o n b e d r i j f

Mienscheer 7, 9364 TA Nuis
Tel. 0594-643467
Mob. 06-50235562
www.nijboergrondwerk.nl
info@nijboergrondwerk.nl

Is uw tuin groot of klein,wij zullen er voor u zijn!
Verder houden wij 
ons aanbevolen
voor al uw voorkomende
loonwerkzaamheden.

Takkenversnipperaar 
met kraaninvoer
Stobbenfrees
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Voor verschillende rupskranen 
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Hovenierswerk
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(Bedrijfs-) autotechniek
Campertechniek
Werkzaamheden in en 
rondom het huis

www.tolsmatechniek.nl
06-11851968 - info@tolsmatechniek.nl

Voor zowel
bedrijf als
particulier!
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Het plezier in de paardensport staat bij elke ruiter 
voorop. De ene ruiter haalt zijn voldoening uit het rijden 
van een buitenrit, terwijl de andere ruiter zijn voldoening 
haalt uit het rijden van een kampioenschap. “We zijn alle-
maal begonnen als recreatieruiter, alleen vergeten we dat 
vaak allemaal ook heel snel”, vertelt Els Kramer.
Els is Portefeuillehouder Recreatie Sport en Regioconsu-
lent bij de KNHS: “Je werkt als een soort spin in het web. 
Je krijgt met uitdagingen te maken die jij moet oplossen. 
Dat is wat het zo leuk maakt. Geef mij maar een uitdaging, 
hoe groot ook, en ik los het op”. 
“Het leuke aan mijn functies is het hebben van contacten 
met verschillende partijen die allemaal hun eigen be-
lang ergens in hebben. Het is dan aan mij om voor warm 
contact te zorgen en de wens van iedereen mogelijk te 
maken. uiteraard lukt dat niet altijd dus ga je met zijn 
allen om tafel om een compromis te zoeken.”

Samen sta je sterker
“Zo kwam er bijvoorbeeld eens een enduranceruiter naar 
mij toe. Zij traint uiteraard op lange afstanden en daar 
waar zij nu reed werd het bos niet meer onderhouden door 
Staatsbosbeheer. Zij wilde nog wel graag gebruik kunnen 
maken van deze paden en had al contact gehad met de 
boswachter maar wist niet hoe ze dit aan moest pakken.” 
“Wij bedachten het concept Adopteer je route. Via face-
book hebben we een oproepje geplaatst en zo hebben we 
een groepje kunnen vormen van ruiters die ook van deze 
paden gebruik wil blijven maken. Eén à twee keer per jaar 
gaat een groepje dan langs de route om te snoeien, takken 
weg te halen, etc. Zo blijven de paden begaanbaar zonder 
dat Staatsbosbeheer het onderhoud hoeft uit te voeren.”
“Een horecaondernemer die langs de route zit verzorgd 
gratis de catering op deze dagen. Deze ondernemer heeft 
er uiteraard ook belang bij dat er gereden blijft worden in 
het bos aangrenzend aan zijn horecagelegenheid. Het is 

wel heel leuk om op zo’n manier tot een oplossing 
te komen waar iedereen blij van wordt.”

Samenvoegen van beide werelden
“Het leuke is ook de combinatie van recreatie en 
de sport. Tijdens de kampioenschappen in het 
stadspark rijden ruiters van een FNRS manege 
verkleed in een team op hun manegepaard of 
pony. Dat is een mooi voorbeeld waar sport en re-
creatie samenkomen. De wedstrijdruiters starten 
hier hun kampioenschappen en de recreatierui-
ters starten hier puur voor de lol. Vaak nemen 
ze hele bussen aan toeschouwers mee. Vroeger 
als je op wedstrijd ging trok je hier altijd een 
hele dag voor uit. Gezellig met zijn allen. Opa en 
oma vriendinnetjes mee. En zodra jij je proef had 
gereden bleef je hagen voor de gezelligheid en 
het aanmoedigen van de andere combinaties. Dat 
zie je ook terug bij de recreatieruiters. Zij zien het 
echt als een uitje. Ze gaan gezellig met zijn allen 
op pad en genieten echt intens van zo’n dag.” 
“Maar daarnaast brengt dit soms ook wel moei-
lijkheden met zich mee. Bijvoorbeeld bij het losrijden. 
Wedstrijd- en recreatieruiters rijden samen op hetzelf-
de stuk los. De wedstrijdruiters zijn vaak vol zenuwen 
hun paard aan het losrijden en alles moet dan nog even 
perfect. Als er dan een recreatieruiter de baan in komt die 
én verkleed is, waardoor hun paard schrikt, én geen idee 
heeft van de rijbaanregels, raken ze gefrustreerd. En als 
er tijdens hun proef dan ook nog een opa dwars door hun 
baan loopt omdat die precies aan de overkant moet zijn, 
zijn ze allesbehalve blij.”
“Maar op hun beurt hebben de recreatieruiters ook last 
van de wedstrijdruiters. Zij hebben vaak niet door wat er 
allemaal gebeurt en snappen de gefrustreerde reacties 
niet omdat ze letterlijk niet weten wat ze verkeerd doen.”

Op zoek naar oplossingen 
“Om dit in het vervolg te kunnen voorkomen zijn we in ge-
sprek gegaan met zowel de wedstrijd als de recreatierui-
ters. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt. Wie moet 
waar naartoe en hoe komen ze daar? En de rijbaanregels 
moeten duidelijk zijn. om te voorkomen dat de vaak hoog 
in het bloed staande paarden van de wedstrijdruiters zich 
wezenloos schrikken van de verkleedpartijtjes hebben we 
besloten komend jaar de rubriek van de recreatieruiters 
te laten rijden tijdens de pauze van de wedstrijdruiters. 
Zo kunnen die zelfs nog meegenieten van het plezier in de 
sport.”

Genieten van de sport 
uh… recreatie

Pony Power voor Kids en Paardenkracht 
voor Pubers. Het zouden zo maar titels 
kunnen zijn van nieuwe kinderprogram-
ma’s op NPO3. In werkelijkheid gaat het 
om de kracht die kinderen putten uit de 
omgang met deze dieren. In Zevenhui-
zen is de training gestart in de provincie 
Groningen, maar binnenkort is het ook 
mogelijk om in Zeerijp deel te nemen aan 
deze unieke programma’s.

Sinds begin dit jaar kunnen kinderen op 
verschillende locaties in de provincie 
Groningen een unieke sociale vaardig-
heidscursus volgen: ‘Pony Power voor 
Kids’. Deze cursus  is gericht op de soci-
aal-emotionele ontwikkeling en persoon-
lijke groei, voor kinderen in de leeftijd van 

6 tot en met 10 jaar. De cursus wordt op 
een speelse, educatieve manier gegeven, 
is praktijkgericht en vindt plaats in de 
buitenlucht. De pony’s die worden inge-
zet in de praktijkoefeningen blijken door 
hun gedrag en oprechte reacties naar de 
kinderen zeer geschikt om deze kinderen 
zelfverzekerder te maken. 

“Pony Power voor Kids is een landelijk 
concept sinds eind 2016 en de resultaten 
zijn al na een paar lessen merkbaar”, 
vertelt Olga Hartman uit Zevenhuizen. 
“De Kids leren meer over zichzelf, leren 
hoe te handelen in bepaalde situaties 
en komen sterker uit de training”, voegt 
Gea Kruimink toe.  “Onze pony’s oordelen 
niet waardoor de Kids zich direct op hun 

gemak voelen. Zo was een jonge cursist 
wat angstig en verlegen, maar gaande-
weg de training zag je hem uit zijn schulp 
kruipen en met meer zelfvertrouwen 
reageren”, aldus Marianne Oosterhuis. 

“We werken met thema’s die in een eigen 
werkboek worden uitgewerkt, zodat 
ouders thuis met de kinderen verder aan 
de slag kunnen”, voegt Olga Hartman toe.  
“Alle thema’s starten met de metafoor 
van de kudde en gaan bijvoorbeeld over 
(non) verbale communicatie, omgaan met 
emoties, grenzen aangeven en bewaken 
en samenwerken, met steeds een link 
naar situaties thuis, op school, en tijdens 
het sporten. 
Dus DOEN – ERVAREN – LEREN” , vult 

Marianne Oosterhuis aan. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast eens 
op de landelijke site waar de gediplo-
meerde coaches staan vermeld bij loca-
ties www.ponypowervoorkids.nl    

Olga Hartman
www.StalBolheim.nl

Marianne Oosterhuis
www.marianneoosterhuis.nl

Gea Kruimink
www.paardmeer.nl

Zevenhuizen/Zeerijp/Midwolde/Emlichheim(D)
Pony Power voor Kids
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Zaterdag 11 mei 2019 | aanvang 08.30 uur

Dressuurbanen
✔  Paarden - B t/m ZZ-Licht 

Selecties B en L
 
✔  Pony’s - B t/m Z2 

Selecties B t/m M2 cat. DE
 
Springring
✔ Paarden - BB t/m ZZ
✔ Tuigpaarden
 
Bos
✔ Ride and Run
 
Clinicpiste
✔ Dressuurclinics Dinja van Liere
 
Zondag 12 mei 2019 | aanvang 08.30 uur

Dressuurbanen
✔  Paarden - B t/m ZZ-Licht 

Selecties M t/m ZZ-Licht
✔ Paarden - Subtop
✔ Paarden - Kür op Muziek
✔ Pony’s - B t/m Z2
 
Springring
✔ Pony’s - BB t/m ZZ
 
Ponyringen
✔ Bixie - dressuur
✔ Bixie - springen
✔ Ponykeuring

PROGRAMMA CH Westerkwartier

Een veulen fokken is meer dan een 
financiële investering. Er komt emotie 
bij kijken. Het betekent nieuw leven en 
nieuwe hoop voor de toekomst. Of u zich 
nu hobbymatig of professioneel bezig-
houdt met de paardenfokkerij, dit nieuwe 
leven wilt u optimaal beschermen met de 
beste zorg.

Er komen diverse kosten en risico’s 
kijken bij het fokken van een veulen. Het 
dekgeld, de scans en de zorg voor de 
merrie kunnen flink oplopen. Ook kan 
er van alles mis gaan tijdens de dracht, 
de geboorte en in de eerste prille le-
vensmaanden van het veulen. Onderlinge 
paardenverzekeraar EFO weet als geen 
ander welke situaties u kunt tegenkomen. 
Welke risico’s loopt u en hoe kan een 
vrucht- of veulenverzekering helpen om 
uw investering af te dekken?

SITUATIE 1: 
Het veulen wordt doodgeboren
Helaas krijgen fokkers er weleens mee te 
maken; een doodgeboren of niet-levens-
vatbaar veulen. Het veulen heeft verkeerd 

in de baarmoeder gelegen of is te lang 
blijven zitten in het geboortekanaal. Of 
nog erger: een rhino-uitbraak op een stal 
waarbij meerdere merries hun veulens 
aborteren.
Is uw merrie definitief drachtig, dan 
kunt u de vrucht verzekeren middels de 
vruchtverzekering van EFO. De dekking 
van deze verzekering gaat 90 dagen na 
de laatste dekdatum in. Deze verzekering 
keert 100% van de verzekerde waarde uit 
bij verwerpen, doodgeboren worden of 
niet-levensvatbaar zijn van het veulen tot 
en met 6 dagen na de geboorte*.

Neemt u de risico’s van de eerste maan-
den dracht voor lief, dan kunt u kiezen 
voor een Beperkte of Uitgebreide On-
geboren veulenverzekering van EFO. 
Deze begint 1 maand voor de verwachte 
geboortedatum en eindigt als het veulen 
4 maanden oud is*.

SITUATIE 2: 
Het veulen krijgt schade
Jong spul is kwetsbaar en moet nog veel 
leren. Een ongeval zit in een klein hoekje; 

Risico’s rondom een 
(ongeboren) veulen

een veulen gaat door de draad of krijgt 
een tik van een andere merrie. Veulens 
kunnen longontsteking krijgen doordat ze 
vruchtwater binnenkrijgen of koliek om-
dat het darmpek de darmen verstopt. De 
Beperkte Ongeboren veulenverzekering 
dekt overlijden of acuut noodzakelijke 
levensbeëindiging binnen 2x24 uur na de 
eerste ziekteverschijnselen.
SITUATIE 3: 
Het veulen is blijvend volledig 
ongeschikt voor gebruik
Een veulen kan levensvatbaar zijn maar 
door een blessure, ongeval of door anato-
mische groeiafwijkingen blijvend volledig 
ongeschikt zijn voor het gebruikersdoel. 
Deze risico’s worden gedekt door EFO’s 
Uitgebreide veulenverzekering*.

SITUATIE 4: 
Er gebeurt iets met de merrie
Ook de merrie loopt extra risico’s tijdens 
de dracht en bevalling. Zo kan het veulen 
tijdens de dracht de baarmoeder intrap-
pen. Ook komt het voor dat de merrie na 
de bevalling niet meer in de benen komt 
of een nabloeding krijgt. De merrie valt 

niet in de verzekering van het (ongeboren) 
veulen en kun je apart verzekeren. EFO 
biedt drie verschillende schadeverzeke-
ringen: Overlijden, Beperkt en Uitgebreid. 
Daarnaast kunt u desgewenst aanvullend 
kiezen voor één van de drie Ziektekos-
tenverzekeringen: Beperkt, Uitgebreid en 
UitgebreidPlus.
Droomt u ervan het nieuwe (sport)paard 
van de toekomst te fokken? Inspecteur 
Klaas Buist van EFO droomt met u mee en 
staat klaar met raad en daad als het mis 
dreigt te gaan. 

* Bij een veulenverzekering kunt u tot 
maximaal 3 keer het dekgeld verzekeren 
met een maximale waarde van €5.000,-. 
De uitkering bedraagt 100% van de verze-
kerde waarde. Bij een vruchtverzekering 
kunt u tot maximaal 2,5 keer het dekgeld 
verzekeren met een maximale waarde van 
€4.500,-. De uitkering bedraagt 100% van 
de verzekerde waarde. Na afloop van de 
vrucht- of veulenverzekering kun je deze 
omzetten naar een paardenverzekering.
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Hieronder vindt u de plattegrond met het terrein 
van CH Westerkwartier.

PROGRAMMA CH Westerkwartier

Het adres voor de navigatie is: 
Haarsterweg 29 in Marum

Terrein 
CH 

Westerkwartier

10 vragen aan...
Ludserd Cats

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Ludserd Cats, 56 jaar en woon in Fochteloo en ik werk bij de 
Albert Heijn in Surhuisterveen. Verder ben ik voorzitter van het bestuur 
van CH Oosterwolde, springjurylid bij de KNHS en actief in de KWPN 
fokkerij.”

Wat betekent Divoza CH Westerkwartier voor jou?
“Divoza CH Westerkwartier is een mooi en gezellig concours. Ik kom er 
al vele jaren als groom of jurylid. Het mooie aan het concours is dat de 
veelzijdigheid van de paardensport zeker terugkomt.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij de paardensport?
“Mijn ouders hadden vroeger een boerderij waar ook paarden stonden. 
Als zesjarig jochie ben ik begonnen met rijden en heb dit jaren gedaan.”

Wat vind je het mooiste aan de paardensport?
“Het mooiste aan de paardensport is de veelzijdigheid. Je kunt alle kan-
ten op. Natuurlijk vind ik de omgang met dieren ook heel mooi. Je doet 
het samen.”

Als je iets zou mogen veranderen aan de paardensport wat zou dat dan 
zijn?
“Ik zou er juist voor willen zorgen dat de bestaande concoursen op gras 
blijven bestaan!

Ben je zelf ook actief in de paardensport en zo ja; in welke discipline?
“Door mijn werk in de detailhandel, waar ook op zaterdag werken bij 
hoort, ben ik zelf niet meer actief in de paardensport. Voorheen wel en 
kwam ik uit in de disciplines dressuur, springen en eventing.”

Wat wil je graag bereiken met de paardensport?
“Gezelligheid in de paardensport. Het samenkomen. Dat is ook waarom 
ik in het bestuur van CH Oosterwolde zit. We willen met zijn allen een 
concours neerzetten dat veelzijdig en gezellig is. Daar waar ruiters en 
amazones op elk niveau terecht kunnen. Dat is ook wat ik voor de paar-
denspot in het algemeen wil.”

Hoe combineer je de paardensport met de rest van je verplichtingen?
“De paardensport is iets waar veel tijd in gaat zitten. En ik mag dan wel 
voorzitter zijn, ik steek ook graag zelf de handen uit de mouwen. Zelf 
dingen oppakken vind ik heel leuk om te doen. Veel samendoen vind ik 
belangrijk. Mijn motto is dan ook; samen zijn we sterk, alleen kunnen 
we niets.”

Wat doe je graag in je vrije tijd?
“Mijn vrije tijd besteed ik ook graag aan de paarden. Ik bezoek con-
coursen, paardenkeuringen en jureer regelmatig springrubrieken. Maar 
afspreken met vrienden vind ik ook heel leuk.”

Welke ruiter/amazone/official/steward zou jij voor één dag willen zijn?
“Frank Kemperman, omdat ik zelf ook wel een regelneef ben en in op-
lossingen denk.”

slangen

koppelingen en appendages

slang- en kabelhaspels

plaatmateriaal

afdichtingen

glasweefselproducten

www.deboerit.nl
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Goed 
op weg 

met Accres 
De Bres 2 • 9363 TM Marum • T 0594  64 13 52 

E info@accresaccountants.nl • www.accresaccountants.nl

Dierenkliniek Marum-Grootegast 
0594-641600 

www.dapmarum.nl 

Equinoord paardenpraktijk 
0594-645252 

www.equinoord.nl 

 

met aandacht, toewijding en deskundigheid voor 
uw paard

Paardenmest 
of paardemest?
De SuperScooper®: eenvoudig mest opruimen achter zitmaaier, quad 
of kleine tractor.

VERZEKER UW PAARD ……..  
HET IS DE MOEITE WAARD !

Al jaren een begrip in de regio!!                                                                    

Gerda Huitema
Molenweg 4 • 9365 PD Niebert
Tel.: (0594) 549308
b.g.g.: (06) 50623952
gerdahuitema@hotmail.com 

 
 
 

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij 
“Marum en Omstreken” W.A. 

  

Gerda Huitema 
Molenweg 4 
9365 PD Niebert 
Tel.: (0594) 549308 
b.g.g.: (06) 50623952 
gerdahuitema@hotmail.c
om  
 
 
 
 

                                          
 
  VERZEKER UW PAARD ……..    
        
HET IS DE MOEITE WAARD ! 
 
Al jaren een begrip in de regio!!                                                                          

Voor meer informatie: Rene Boskamp Centrum 1, Lieveren  •  Telefoon: 06-53392269

Rene Boskamp

Frodo’s Boy 
v. Holthausen Frodo II x Brandy XIII
• Top fokhengst met 1e premie op afstammelingen 
• Prestatie dekhengst 
• Inmiddels 4 goedgekeurde zonen in Nederland en België 
• Meerder ster en kroonmerrie’s 

Bovrie’s Jack Sparrow 
v. Frodo’s Boy x Burley Phantom
•  Nieuwe aanwinst New Forest 

fokkerij
•  Allround hengst voor de  

toekomst 
•  Uit een zeer goede sport en 

fokkerij lijn

Paddington’s  O’Malley 
v. Marits Mistique x The Rascals Farm Beau Geste
•  Leverancier van keuring en sportpony’s 
•  Verrichtingskampioen van zijn jaargang
• Op en top kinderpony 

																														 	 	 	 	 									 																																				

Pluimveevangbedrijf	Van	der	Veen	BV	
De	Bosk	15	 	 	
9281	NR	Harkema	
0512-362236	
Pluimvee.veen@ziggo.nl	
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Wanneer eind april de indoorconcoursen 
achter de rug zijn begint voor de tuig-
paardrijders al vrij vlot daarna het groene 
buitenseizoen. Ondanks dat sommige 
rijders de paarden al indoor geprobeerd 
hebben is het buiten altijd weer afwach-
ten hoe de vorm van de paarden nu echt 
is. Voor het tweede jaar op rij zal voor de 
Noordelijke tuigpaardrijders De Slag om 
Hemelvaart geleverd gaan worden op de 
concoursen van CH Westerkwartier in 
Opende, Grootegast en Roden. De drie 
organisaties hebben vorig jaar de handen 
ineengeslagen om de samenwerking te 
intensiveren met deze nieuwe korte com-

petitie rondom Hemelvaartsdag. Na het 
succes van vorig jaar zal er ook dit jaar fel 
gestreden worden om dit prachtige ijzeren 
kleinood, waarin de zweep en de drie logo’s  
tot een eenheid zijn gesmeed.
Na afloop van de finale vorig seizoen in Ro-
den kreeg Linda Boelens uit Een als eerste 
de permanente wisselprijs overhandigd uit 
handen van Iekje van der Meer, bestuurslid 
voor de tuigpaarden van CH Westerkwar-
tier. Linda won met haar toppaard El Nino 
B (v. Atleet) twee van de drie wedstrijden 
en de vosruin kreeg bijbehorende eresjerp 
omgehangen.
Waar vorig jaar de meer ervaren tuigpaar-

den uit de hoge limietklasse de strijd met 
elkaar aanbonden, zullen dit jaar de iets 
minder ervaren paarden uit de lage limiet-
klasse het tegen elkaar opnemen. Elk jaar 
kiezen de organisaties een andere disci-
pline uit binnen de tuigpaardsport die de 
Slag om Hemelvaart gaan leveren. Hierdoor 
creëert men draagkracht bij de deelnemers 
en blijft het een uitdaging om mee te doen. 
Ook voor het publiek blijft deze korte com-
petitie aantrekkelijk om te volgen en mee 
te beleven op alle drie de evenementen. 
In de lage limietklasse komen voorname-
lijk de jonge tuigpaarden van vorig jaar uit 
die meegedaan hebben in de Noordelijke 
competitie. Deze zijn nu een stuk ervarener 
en sterker geworden. De competitiewin-

naar van 2018 zal niet van de partij zijn, 
maar er blijft nog voldoende kwaliteit over 
om er een spannende competitie van te 
maken. Wellicht weten rijders uit de nabije 
regio wel te verrassen. Klaas Buist uit Nuis 
en Freerk Helmus uit Oldekerk timmeren al 
jaren aan de tuigpaard weg en misschien is 
jongeling Gerben Greidanus uit Zevenhui-
zen wel de bekende outsider!

De eerste wedstrijd in het kader van de 
Slag om Hemelvaart zal zijn op zondag 12 
mei in Opende, daarna is Grootegast op 
donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, aan 
de beurt en de finale zal wederom in Roden 
plaatsvinden op zondag 2 juni. 
Geert Bouius

De eerste buitenwedstrijd van het sei-
zoen is altijd spannend. Hoe zal je paard 
reageren op die grote groene weide? Op 
de vlaggen? Op de muziek? Maar als je 
je jonge paard voor het eerst meeneemt 
op concours komt er nog meer bij kijken. 
Grand Prix-amazone en jonge paarden-
specialist Dinja van Liere helpt je op weg.
“Het allerbelangrijkste is dat je paard 
thuis goed voor elkaar is”, begint Dinja. 
“Je moet je bedenken dat zodra je de ring 
in rijdt, alles onder een vergrootglas komt 
te liggen. Lukt iets thuis de ene keer wel 
en de andere keer niet, dan weet je bijna 
zeker dat het op wedstrijd niet lukt. Alles 
wat dus thuis niet voor de volle honderd 
procent voor elkaar is, kom je tegen op 
wedstrijd.”

Practice makes perfect
“In de voorbereiding naar een wedstrijd 
toe is het verstandig om je paard eens 
mee te nemen naar ander terrein. Je 
kunt dan even kijken hoe je paard daar 
reageert en hoe het gaat. Is het ook voor 
jou de eerste keer dat je je paard mee-
neemt? Dan kan het verstandig zijn om 
dit samen met je trainer te doen, zodat jij 
je ook geen zorgen hoeft te maken. Het 
is de bedoeling dat je je paard een fijne 
ervaring geeft. Neem dan dus ook alle tijd 
die je denkt nodig te hebben. “
“Vaak zie je namelijk dat zodra ruiters op 
wedstrijd komen ze anders gaan rijden, 
terwijl je juist wilt dat je paard leert dat er 
op wedstrijd niets anders is. Hij moet nog 
steeds luisteren naar jouw hulpen en zijn 
ding doen. Of dat nou in een andere baan 
is of dat dat thuis is. In de basis blijft 
dat hetzelfde. Als jij dus verandert en je 
anders gaat gedragen, zal je paard ook 
denken van wat is er aan de hand als mijn 
baasje al zoveel stress heeft. Blijf zelf dus 
rustig. Jij weet wat er komen gaat, dus 
haal daar je rust en vertrouwen uit.”

Maak het jezelf niet te lastig
“Je hoort vaak van bij het losrijden liep hij 
zo fijn, maar toen ik de baan in kwam was 
het hele gevoel weg. Het paard luisterde 
niet meer, de hulpen kwamen niet meer 
door. Maar dit heeft niets te maken met 
dat je de baan in rijdt en het niet meer 
wilt, het heeft ermee te maken dat je 
basis nog niet goed genoeg bevestigd is. 
Wees thuis extra consequent. Als je het 
thuis of tijdens het losrijden al een beetje 
laat lopen, dan weet je zeker dat het 
tijdens het proefje niet ineens wel gaat 
gebeuren.”
“Dit is eigenlijk een mooi voorbeeld 
van hoe mensen het zichzelf soms heel 
lastig kunnen maken. Wat je vaak ziet is 
dat mensen gewoonweg te weinig hun 
verstand erbij houden. Ze rijden als het 
ware als een kip zonder kop en hebben 
geen idee wat ze doen. Gaat er iets mis? 
Bedenk dan goed wat jouw aandeel was. 
Welke hulpen gaf je? Wat had je anders 
moeten doen?”

Think before you act
“Er zijn 100 wegen naar Rome, maar 
ik zorg ervoor dat ik 101 manieren heb 
geprobeerd. Linksom of rechtsom? Het 
maakt niet uit oe, maar probeer een ope-
ning te vinden waardoor iets wel lukt en 
staar je niet blind op één oplossing. De 
kracht ligt in het continu schakelen. Je 
bedenkt oplossingen en komt zo verder.” 
“Neem hier ook tijdens je training de 
tijd voor. Ga desnoods even aan een 
lange teugel stappen, zodat je goed kunt 
bedenken wat er gebeurde en wat de 
oplossing is. Paardrijden is voor een groot 
deel logisch nadenken. Zorg ervoor dat je 
eerst weet wat je moet doen, voordat je 
het doet. Als jij al niet precies weet wat 
je doet, hoe moet je paard dan wel weten 
wat je bedoelt? Denk dus goed na en zoek 
oplossingen voor je problemen. Weet wat 
je wilt, wat je aan het doen bent en welke 
hulpen je geeft.” 

Visualiseer en let goed op
“Dat is ook heel belangrijk tijdens het rij-
den van je proef; weten wanneer je welke 
hulpen geeft. Voordat je op je paard stapt 
moet je dit al weten. Visualiseer van 
tevoren je proefje, zodat je weet wat er 
van je verwacht wordt. Bedenk dan niet 
A afwenden C rechterhand, maar bedenk 
welke hulpen je moet geven. Geef jezelf 
taakjes voor elke oefening. Bijvoorbeeld 
buitenhand tegen de hals, binnenhand 
van de hals, stelling vragen. Denk ook 
tijdens je proef niet alleen maar aan het 
resultaat, maar ook aan de taakjes. Dan 
leer en dwing je jezelf om goed over je 
eigen hulpen na te denken.”

“Ben je eenmaal opgestapt? 
Zorg ervoor dat je in het begin een beetje 
voorzichtig bent. Het is niet de bedoeling 
dat je afwachtend gaat rijden, maar het is 
wel belangrijk dat je goed je paard blijft 
aanvoelen en hier rustig op blijft reage-
ren. Natuurlijk ben je met jonge paarden 
wat oplettender, zo is het verstandig het 
hoofd wat omhoog te houden om te voor-
komen dat je paard gaat bokken.” 

Het zit tussen je oren
“Het grootste gedeelte van het rijden 
zit toch echt tussen mensen hun oren”, 
vertelt Dinja tot slot. “Het is zo belang-
rijk dat je zelf rustig blijft en rustig blijft 
rijden. Dan gaat het maar een keer fout 
en verpest je je proefje. Onthoud goed 
dat er geen man overboord is als je een 
keer de mist ingaat. Blijf te allen tijde 
rustig en ontspannen. Blijf consequent 
rijden en houd je paard goed aan je been 
en goed aan de hulpen. Voer je dit conse-
quent door en heb je je paard thuis goed 
voor elkaar? Dan zul je zien dat het goed 
komt.”

Noordelijke tuigpaardrijders maken 
zich op voor Slag om Hemelvaart

Help! Voor het eerst met je jonge paard op concours
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Daarom kiest u
voor RegioBank

 
Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn
Raadhuisstraat 15, 9363 CB MARUM
Marktplein 9, 9861 JA GROOTEGAST
T (0594) 64 41 21 MARUM
T (0594) 61 45 55 GROOTEGAST
I www.asshoeksema.nl

VEEHANDEL
A & S AUSMA

Oudeweg 49
9364 PR  Nuis

Tel. 0594 - 549656
Mob. S 06 - 27292072
Mob. A 06 - 53707336VEEHANDEL
A & S AUSMA

Oudeweg 49
9364 PR  Nuis

Tel. 0594 - 549656
Mob. S 06 - 27292072
Mob. A 06 - 53707336

VEEHANDEL
A & S AUSMA

Oudeweg 49
9364 PR  Nuis

Tel. 0594 - 549656
Mob. S 06 - 27292072
Mob. A 06 - 53707336

	

	

	

www.finessekeukens.nl	
Tel:	0594-549434	

	Voor	al	uw	interieur	wensen	

	KEUKENS	

	MEUBELEN	

	KASTEN	

Graag nemen we de mogelijkheden met u door! 
Tel.: 0594 - 631 445 | info@loonbedrijfstuut.nl  

www.loonbedrijfstuut.nl | Jonkersvaart 85 Zevenhuizen Gn 

 

Loonbedrijf Stuut kan u in het voorjaar  
de volgende werkzaamheden aanbieden: 
 
 Gras- en bouwland bemesting 
 Egaal besparend kunstmeststrooien 
 Grassen (her-)inzaaien 
 Grasmaaien (Op zwad mogelijk) 

 Balen persen en wikkelen 
 
 

“Gespecialiseerd in Groen, Grond en Transport” 
Molenweg 96, 9365PH Niebert

info@jb-autos.nl, Tel: 06 - 24 19 70 46

www.jb-autos.nl

Bij JB-Auto’s kunt u terecht voor 
reparatie, onderhoud, diagnose stellen, aircovulling, uitlijnen 

van auto’s en lichte beschadigingen aan carosserie. 

Tevens kunt u hier terecht voor APK-keuringen.

Hubo is dealer van
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Natuurlijk en gezond voer voor koeien, 
paarden, schapen, geiten en kleinvee. 
Groot in kleindierbenodigdheden zoals 

huisdieren en vogels.

Van Breden
veevoeder- & kunstmesthandel

Oosterweg 65 De Wilp - T 0594-641320 - www.vanbreden.nl

Tel. 06 - 55 877 136 | freddyvenema@home.nl 

 

Melkvee- en  
Akkerbouwdagen 

is dé plek voor  
melkveehouders en  

akkerbouwers in  
Noord-Nederland. 

www.melkvee-akkerbouwdagen.nl

Volop  
buffet en snack  

catering  
aanwezig

 

Vrijdag 17 mei 2019  
21.00 uur  

THE YOUNG  
FARMERS PARTY

Deze unieke buitenbeurs vindt in het hart 
van het agrarisch gebied plaats op 15, 
16 en 17 mei in Opende. Agrariërs in heel 
Noord Nederland kunnen tijdens deze 
vakbeurs de nieuwste ontwikkelingen zien 
en beleven. Met deze unieke buitenlocatie 
direct aan de A7 is Opende dé plek voor 
ondernemende boeren.  

Speerpunten 2019
Wat gaan we doen in de toekomst met het 
boerenbedrijf? Er is veel gaande op dit 
moment, maar wat gaat er nog meer ver-
anderen? Waar moeten we rekening mee 
houden? Kringlooplandbouw, maar hoe? 
Vragen die bij veel agrariërs spelen en waar 
de vakbeurs meer duidelijkheid in gaat 
geven. ‘Door een platform te organiseren 
waar agrariërs samen komen kan er gedis-
cussieerd worden over deze vraagstukken.’ 
Aldus Johan Wolters, o.a. oprichter Melk-
vee- en Akkerbouwdagen Opende.

Naast de discussiepunten die bij de stands 
zullen ontstaan, biedt de vakbeurs ook een 
congres aan waar o.a. het thema kring-
looplandbouw besproken gaat worden. 
Komende editie gaat ook meer in het teken 
staan van beleving door o.a. exposanten de 

mogelijkheid te geven om gratis testrit-
ten te organiseren. Bezoekers kunnen zo 
de nieuwste modellen tractoren ervaren 
en hierdoor betere keuzes maken in de 
aanschaf. Ook aan de jonge toekomstige 
boeren en boerinnen wordt gedacht met 
allerlei vertier. Het hele gezin kan hiermee 
even uit zijn dagelijkse routine. Toekomst 
en gezelligheid staan voorop tijdens deze 
editie.

Young Farmers Party
Voor het eerst zal tijdens Melkvee- en 
Akkerbouwdagen The Young Farmers 
Party plaatsvinden. Afsluitend aan de 
beurs kunnen bezoekers genieten van live 

muziek, veel gezelligheid en een hapje en 
een drankje. Kaarten zijn te koop via de 
website. Met een speciale combiticket kan 
je voor €10,-  The Young Farmers Party en 
de beurs bezoeken. Wees er snel bij want 
dit wil je niet missen!

The Young Farmers Party is onderdeel van 
de Landbouwvakdagen, dit de toekomstige 
naam van de beurzen in Noord-, Oost- en 
Zuid-Nederland. Houd de facebookpagina 
in de gaten!

Combinatie vakbeurs met party!
Overgewaaid vanuit de agrarische vakbeur-
zen uit het Duitse Hannover introduceert 

CNO-Expo The Young Farmers Party gekop-
peld aan de toekomstige Landbouwvak-
dagen. Deze unieke combinatie trekt veel 
jonge agrarische ondernemers. Agrarische 
scholen, studentenverenigingen en o.a. 
NAJK zijn hiervoor uitgenodigd. De stand-
houders ervaren deze ontwikkelingen ook 
als positief.

Locatie direct aan de A7 in het hart van het 
agrarisch gebied
Evenemententerrein Strandheem ligt 
centraal gelegen in Noord-Nederland op de 
grens van Friesland, Groningen en Drenthe 
direct aan de A7 afslag Frieschepalen.

15, 16 en 17 mei 2019 zal Melkvee- en Akkerbouwdagen Opende het podium worden voor 
vooruitstrevende Agrariërs. 

Wie succesvol wil zijn als ondernemer laat zich zien 
tijdens Melkvee- en Akkerbouwdagen Opende!

																										 	

• Voor	onder	andere:	tuinontwerp 
tuinaanleg 
tuinonderhoud 
vijveraanleg 
schuttingen, tuinhuisjes, e.d. 
bestrating	
beplanting 

         boomverzorging	

• Jan Platje	

Haarsterweg 28, 9363 VD Marum 
(06) 46 61 88 81 
info@detuinruimer.nl,  www.detuinruimer.nl 

																										 	

• Voor	onder	andere:	tuinontwerp 
tuinaanleg 
tuinonderhoud 
vijveraanleg 
schuttingen, tuinhuisjes, e.d. 
bestrating	
beplanting 

         boomverzorging	

• Jan Platje	

Haarsterweg 28, 9363 VD Marum 
(06) 46 61 88 81 
info@detuinruimer.nl,  www.detuinruimer.nl 
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Sponsoren:
Aannemersbedrijf Palsma, MARUM

Accon avm groep b.v., Kantoor Drachten, ARNHEM

Accres Accountants, MARUM

Autobedrijf Linker, MARUM

Arend Krol Tractoren en Landbouwmachines, MARUM

Arend Rosema gebruikte bouwmaterialen, MARUM

Arkies-Sporthorses, OLDEKERK

Veehandel A en S Ausma, NUIS

Autobedrijf de Zoom, SURHUISTERVEEN

Bed and Breakfast, MARUM

Bloemsierkunst Birrit, MARUM

Bouwbedrijf van der Tuin, OPENDE

Bij Alex brillen, MARUM

De Boer Industrietechniek B.V., GRONINGEN

De Boer Horsetrucks, PESSE

Design stijl, SURHUISTERVEEN

Dierenarts Kees de Vries, MIDWOLDE

Dierenkliniek Marum-Grootegast, MARUM

Divoza, LEEK

Dressuurstal de Haarhof, MARUM

Ecostyle, OOSTERWOLDE

Eemsned, LOSDORP

Eetcafé de Wilp, DE WILP

EFO Paardenverzekering, HEERENVEEN

Eloma Hoeve, OPENDE

Enpron, DRACHTEN

Eizinga Timmer & Montagebedrijf, SURHUISTERVEEN

Finesse Keukens, NIEBERT

Friesland Lease, DRACHTEN

Freddie Venema Tegelwerken, MARUM

Fripaan, MARUM

Gemeente Westerkwartier

Cor Hamstra, DROGEHAM

H. Sinia Transport, MARUM

Horsefood, WAALWIJK

Hazenberg Dier&Tuin, GROOTEGAST

Hengstenhouderij René Boskamp, STEENBERGEN

HJC Manege, TOLBERT

Hoefsmid Oebele van den Bos, OPENDE

HRM, GROOTEGAST

Horse Service International, METERIK

Team Houtenbouwmaterialen.nl, SURHUISTERVEEN

HUBO, OPENDE

Hypo Fryslan, DROGEHAM

Installatiebedrijf G. Bron B.V., Gezienus Bron, OPENDE

JB auto’s, NIEBERT

Kramp Leek, LEEK

Lely Center Noord, HEERENVEEN

Loonbedrijf Krans, DE WILP

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra, SURHUIZUM

Grondverzetbedrijf Cazemier, TOLBERT

Loonbedrijf Lucas Stuut, ZEVENHUIZEN

Loonbedrijf Nijboer, NUIS

Mc Donalds, DRACHTEN

Makelaardij Reinette van der Laan, MARUM

MW Notariaat, GROOTEGAST

Veehandel M. Meinsma, RAVENSWOUD

Makelaardij Arend o.g., MARUM

Melkvee- en akkerbouwdagen, OPENDE

Noord Machines B.V., MARUM

Notaris P.K. de Boer, MARUM

Notebomer Bouw, T.a.v. Jan Notebomer, LUTJEGAST

Notebomer houtconstructies, MARUM

Onderlinge Paardenverzekering Maatschappij, NIEBERT

Onderlinge paardenverzekering, SURHUISTERVEEN e.o.

Onderlinge Verzekering Surhuisterveen e.o., OUDEGA

Pizzeria Marum, MARUM

Pluimvee vangbedrijf Lammert van der Veen, HARKEMA

Poeisz, OPENDE

Primera, MARUM

Rabobank West Groningen, LEEK

Regiobank, MARUM

Reproplus WLN B.V., LUTJEGAST

Reiding Dak & zinkwerk, FRIESCHEPALEN

Rijpma Siersmederij, SURHUIZUM

V.o.f. RS Handel- en bestratingsbedrijf, SURHUISTERVEEN

Rene van der Heul, TOLBERT

Ronnie Aalders, NIEUW RODEN

H. Steensma schildersbedrijf, SURHUISTERVEEN

Sipko Sipkens, HOOGKERK

Stal Bolheim en Marianne Oosterhuis

Stal Haarsterweide, MARUM

Stal De Mersken, Fammilie Okkema, SIEGERSWOUDE

Steenzco, SURHUISTERVEEN

Stichting manege de Linde, MARUM

Training en africhting  van der Veen, NOORDWIJK

Tolsma Service en Techniek, DE WILP

De Tuinruimer, MARUM

van Breden Fourage en Kunstmesthandel, DE WILP

van der Meulen kozijnen en dakkappelen, OPENDE

Van der Wier Tuinklussen, MARUM

Visibleskincare, BEETSTERZWAAG

VTN Regio Noord, EEN

Welkoop, MARUM

Loonbedrijf Wierda, LUTJEGAST

Wijma betonboor- en zaagbedrijf, DRACHTEN

Zaccini A&J Fashion B.V., NIEBERT

Zingstra landbouwbedrijf, ZUIDVELDE


