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Beste leden van regio West, 
 
Daar zijn we dan, terug van weggeweest! Het is alweer even geleden dat 
jullie een Nieuwsbrief ontvingen, maar inmiddels is er een nieuw bestuur 
voor regio West samengesteld en zijn we allen vol goede moed om regio 
West wat meer op de kaart te zetten!  
Natuurlijk hoort daar ook een Nieuwsbrief bij en we zijn voornemens om jullie na iedere bestuursvergadering te informeren 
en op de hoogte te houden van de activiteiten die allemaal gepland staan. Daarnaast zullen we via social media de 
belangstelling voor regio West proberen aan te wakkeren en hopen daarmee in de toekomst nieuwe leden aan te trekken. 
 
De Haflinger is wat ons allen verbindt en in deze bijzondere tijden rond Corona en alle maatregelen, is het fijn dat je dit alles 
soms even kan vergeten en op kan gaan in de avonturen met je gouden maatje(s). We hopen dat de versoepelingen snel 
nabij zullen zijn en dat we iedereen weer live kunnen treffen bij onze activiteiten. Wij kijken er in ieder geval naar uit! 
 
Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben, stuur ons gerust een pb via facebook of mail ons.  
 
Hartelijke groeten, 
Bestuur regio West 
 
 
 
 

WIE ZIJN WIJ? 
En bij een nieuw bestuur hoort natuurlijk ook een voorstelrondje… 
 
Hans Groenewegen – voorzitter 
Even voorstellen Hans Groenewegen, voorzitter van de regio West. 
Eigenlijk is het een terug van weggeweest, want van 2002 tot 2007 mocht 
ook de voorzittersrol binnen onze regio vervullen. 
Het Haflingerbloed dateert al van een jaar of 25 geleden toen mijn dochter 
Iris, inmiddels getrouwd en moeder van twee superleuke kinderen, voor het 
eerst een eigen paardje kreeg, een rastypische Haflinger, Tarah. Super lief 
en enorm werkwillig. Ook mijn beide zonen reden op haar. Menige zaterdag 
en zondag werd besteed aan dressuur en springwedstrijden en dat ging best 
goed. Tarah reed zelfs een keer een Z1 proef. Zelf vond ik het fokken leuk 
en kocht een kleine twintig jaar geleden een schitterend veulen op de 
veulenveiling in Ebbs. Angi heette ze en ze heeft een aantal prachtige 
veulens gegeven, waaronder Aepril en dat is de merrie waar m’n dochter nu 
met veel enthousiasme op rijdt.  

 

Helaas hebben we Angi in de zomer van 2019 verloren toen, terwijl ze hoogdrachtig was en als gevolg van een gesprongen 
hoofdslagader overleed, Dat was een hele nare gebeurtenis waar we veel verdriet van hebben gehad. Tarah hebben we 
afgelopen zomer moeten laten inslapen, ze is ruim 26 jaar geworden. We hebben zowel Angi als Tarah laten cremeren in het 
paardencrematorium in Beverwijk en dat maakte het een mooi en voor ons waardevol afscheid. Met Aepril hebben we veel 
plezier, een prachtige merrie en het is voor Iris en mij een fijne gedachte dat ze een dochter van Angi is. Strandritten, 
bosritten, de paarden mee op vakantie, van alles hebben we met die Haffies gedaan. Afgelopen jaar ben ik ook nog naar de 
veulenkeuring in Ebbs geweest, het Haflingerbloed begon ook daar weer te kriebelen. Best een aantal prachtige veulens 
werden er geveild. Wie weet voor in de toekomst. 

 



 

 

 

 

Cassandra Mol – Penningmeester 
Ik ben Cassandra Mol en sinds enkele maanden in het bestuur van  
De Aangespannen Haflinger regio West. Mijn functie is penningmeester en 
wedstrijden organiseren. Zelf ben ik fanatiek in de paarden, met wedstrijden 
rijden en het geven van dressuurlessen. Onze liefde voor Haflingers is gekomen 
doordat we voor de grap een Haflinger veulen kochten. Deze kon dan samen met 
ons andere (nrps) veulen opgroeien. Als ze drie jaar was zouden we haar inrijden 
en verkopen. Ja we hadden niks met Haflingers, maar je snapt het al.  
Noa zoals onze Haflinger heet, heb ik ingereden en ze is nooit meer weggegaan. 
Ik heb ZZ-zwaar met haar gereden. Ze is nu 21 jaar mag heerlijk van haar oude 
dag genieten.  
Zo is onze liefde begonnen voor Haflingers. In de jaren die volgen hebben we meerdere Haflingers gehad en deze 
uitgebracht in de dressuur. Nu zijn we in het bezit van Amika waar ik ZZ-zwaar mee ga starten. We hebben ook nog Joy, een 
3 jarige New Forest pony, deze is van mijn dochter. Die absoluut geen Haflinger wilde helaas hebben, maar toch wel graag 
op haar moeders paard rijdt. We zijn echt een paardenfamilie. 
 
 
Marion Vermeulen – Secretaris 
Terug van weggeweest. Beste leden, in maart 2020 werd ik benaderd door Hans 
(inmiddels onze voorzitter) om terug te komen, hij zei; Marion, West zit in zwaar 
weer en dreigt om te vallen. Het mag toch niet zo zijn dat de mooie Regio West, 
waaraan we mooie herinneringen bewaren (o.a. de Haflingerdag in Utrecht, de 
snertrit in Lage Vuursche, de legendarische strandritten en alle 
dressuurcompetities) wordt opgeheven?! Inmiddels was ik weer in het bezit van 
een Haflinger, Valentin Tiff en net weer lid geworden van De Aangespannen 
Haflinger. Nee Hans, dat mag zeker niet! Dus zie hier, opnieuw toegetreden tot 
het bestuur.  

 

Mijn vier kids zijn inmiddels de deur uit, manlief heeft nog steeds een eigen bedrijf en ik ben inmiddels nog 16 uur werkzaam 
bij Zorgspectrum. De paarden aan huis. Zelf ben ik actief in dressuur, springen en cross, op een laag niveau met mijn 
onstuimige Haf Valentin Tiff. We leven nu in een rare tijd dat vraagt veel creativiteit. We hopen dat we voor de leden toch 
een leuk activiteitenjaar tegemoet kunnen gaan, waarin we (met elkaar) kunnen genieten van ons blonde goud. 
 
 
Claudia van Ede – Algemeen bestuurslid 
Hallo leden! In december heeft Marion mijn gevraagd om deel te nemen aan het 
bestuur van regio West, waar ik vol enthousiasme ingestapt ben. Mijn naam is dus 
Claudia en ben moeder van een lieve zoon van 14 jaar. Ik werk al ruim 15 jaar voor 
de Academie Haptonomie en doe daar alles van A tot Z wat langskomt aan 
werkzaamheden in de Back- en Frontoffice. Sinds klein meisje was ik al gek op 
paarden en rij al sinds mijn jeugd. Eerst als bijrijder en daarna in het gelukkige bezit 
van mijn eerste eigen paard Wopke, een kruising Fries/Merens. Met haar heb ik vele 
dressuurwedstrijden gereden met als hoogtepunt een kür op muziek met een viertal 
Friese Paarden. Toen ze wat ouder werd, hebben we voornamelijk heerlijk samen 
door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug gecrosst. Helaas moest ik haar begin 
2019 laten hemelen en vanwege het grote verdriet had ik nooit gedacht dat er nog 
een nieuw paard zou komen. Een jaar later begon het paardenvirus toch weer te 
kriebelen en als echte pony-/koudbloedruiter kwam Haflingerveulen Amore ineens 
op mijn pad. Hij had alles waar ik niet op zoek naar was, maar ik was direct verliefd! 
Ik geniet iedere dag met volle teugen van hem en kijk uit naar een mooie toekomst 
o.a. in de dressuur. Daarnaast rijd ik nog een paard bij, zodat ik tot die tijd nog een 
beetje in het zadel blijf. 

 

Met de Haflingerwereld was ik nog niet bekend, maar er ging een hele leuke wereld voor me open en ik leer een hoop bij! 
Erg grappig ook, want ineens zie ik overal Haflingers staan in mijn omgeving. Op social media ervaar ik dat iedere eigenaar 
zó enthousiast en vol trots bezig is met zijn Haflinger en iedereen met elkaar meeleeft. 
Samen met de andere bestuursleden hopen we regio West wat meer op de kaart te krijgen. Ik heb hierin de taak gekregen 
om een aantal keer per jaar een Nieuwsbrief uit te doen naar onze leden en via Social Media onze zichtbaarheid te 
vergroten. Op mijn to-do-lijstje staat ook het uitdoen van een enquête met vragen over waar jullie belangstelling ligt, dus 
hou jullie mailbox in de gaten. 

 



 

 

 

 

ONLINE WINTER-KAMPIOENSCHAP REGIO WEST 
 
Wat kun je doen tijdens een lockdown?? 
Dan organiseer je gewoon een online Winter-Kampioenschap! 
 
Het betreft een onderling online kampioenschap in de disciplines Dressuur,  
Springen en Mennen. Deelname aan alle disciplines is mogelijk. Er worden mooie  
prijzen uitgereikt per discipline en niveau, we zullen overall-kampioen uitroepen  
en er is een talent-award te winnen! Doe je ook mee? 
 
Per discipline mag je één filmpje insturen en we volgen hierbij zoveel mogelijk de KNHS regels. Filmen bij de letter C 
(3-5 meter achter de C), voer een raster in met filmen en houdt de deelnemer in het midden van het raster. Telefoon 
horizontaal houden en in vliegtuigmodus. Wedstrijdtenue is niet verplicht, maar we vragen je wel verzorgd eruit te 
zien. Bij aanvang van het filmpje de naam van de deelnemer noemen, de naam van het paard en welke 
proef/parcours je rijdt. Beoordeling van de springfilmpjes is middels de rijstijl en ook volgens protocol KNHS. 
 
Je dient je van te voren aan te melden via dahregiowest@gmail.com daarna stuur je je filmpje naar de jury via het 
hieronder genoemde telefoonnummer.  
 
● Dressuurproeven van B tot ZZ-Zwaar kunnen worden ingestuurd naar 06-24960556 

Jury is Cassandra Mol 

 

● Menproeven tot niveau M kunnen worden ingestuurd naar 06-49946046 

Jury is Jacqueline van Bruggen  

 

● Springfilmpjes, hoogte en parcours naar keuze en met minimaal 8 sprongen,  

deze kunnen worden ingestuurd naar 06-81546601 

Jury is Danique Vermeulen  

Deelname is gratis en de filmpjes kunnen ingeleverd worden t/m 31 maart. 
 
Begin april zullen we de kampioenen bekend maken. De prijswinnaars worden via WhatsApp en op onze 
Facebookpagina bekend gemaakt. Je ontvangt je protocol terug via je WhatsApp. Wanneer je niet wilt dat je 
inzending gepubliceerd wordt op onze social media kanalen, dit dan even vermelden bij je inzending. 
 
 
NB: deelname is op eigen risico en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
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OPROEP 
 
Voor onze regio-websitepagina en social media zijn we op zoek naar Haflinger foto’s. 
Heb je een mooie of leuke foto van je Haflinger bijvoorbeeld van een mooie bosrit, dressuurwedstrijd, cross of gewoon  
‘blij in de wei’ die we mogen publiceren, dan mag je deze mailen naar dahregiowest@gmail.com. Wie weet zie we jouw 
foto dan straks terug in een Nieuwsbrief of op Facebook/Insta! 

 
 

 

AGENDA 2021 
 
 

 

28 februari 
Hoogvliet 

Dressuurwedstrijd wintercompetitie 
voor Haflingers en andere koudbloeden, inschrijven via mijnKNHS 
 

7 maart 
Hoogvliet 

Dressuurwedstrijd wintercompetitie 
voor Haflingers en andere koudbloeden, inschrijven via mijnKNHS 
 

20 maart 
Werkhoven 
 

Clinic ‘Zit en houding’ 
leden €5,00 korting, aanmelden via bestuurveldruiters@gmail.com 
 

28 maart 
Hoogvliet 

Dressuurwedstrijd wintercompetitie 
voor Haflingers en andere koudbloeden, inschrijven via mijnKNHS 
 

tot 31 maart !! Online Winter-Kampioenschap regio West 
dressuur, springen en mennen, uitsluitend voor Haflingers, deelname is gratis 
 

10 en 11 april 
Hoogvliet 

Dressuurwedstrijd 
leden €2,50 korting 
data onder voorbehoud beschikbaarheid accomodatie 

 
24 april 
Werkhoven 
 

Dressuurwedstrijd 
leden €2,50 korting 
 

30 mei 
Leersum 

Pannenkoekenrit 
Bosrit Leersumse Veld 
 

17 oktober 
Noordwijk 

Strandrit 
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