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Beste leden en Haflingervrienden,
Afgelopen jaar zijn we met een gloednieuw bestuur vol enthousiasme begonnen om Regio West meer op de kaart
te zetten en het contact met de leden aan te halen. Ondanks dat Covid en alle bijbehorende maatregelen in het
voorjaar wat in de weg zaten, zijn we met veel motivatie aan de slag gegaan en hebben we naast de
dressuurwedstrijden in Hoogvliet nog diverse andere activiteiten kunnen organiseren, zoals bosritten, een dressuurclinic, een schrik- en obstakel ‘aan de hand’ en een strandrit. De deelnemers hebben met veel enthousiasme onze
activiteiten gevolgd en we kunnen dan ook met een goed en geslaagd gevoel hierop terugkijken. Super leuk om
elkaar weer te ontmoeten en al die Haflingers bij elkaar te zien.
En nu een vooruitblik op 2022. Met twee nieuwe zeer gemotiveerde bestuursleden erbij in ons team, gaan we het
nieuwe jaar in met nieuwe ideeën en wederom veel enthousiasme! We kijken uit naar een mooi Haflingerjaar en in
het bijzonder het landelijke HaflingerWeekend dat begin Juli wordt georganiseerd.
Via social media en e-mail zullen wij jullie op de hoogte te houden van de activiteiten die volgend jaar gepland staan
en hopen jullie graag samen met jullie blonde goud te ontmoeten!
Verderop in deze nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich aan jullie voor, blikken we terug op de
activiteiten van het afgelopen jaar, vinden jullie de agenda van 2022 én hebben we nog een leuk nieuwtje voor de
officiële dressuurruiters onder jullie!
Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben, stuur ons gerust een pb via facebook of mail ons!
Wij wensen iedereen fijne Feestdagen toe en een prachtig nieuw Haflinger-jaar!
Hartelijke groeten,
namens het gehele Bestuursteam van regio West,
Hans Groenewegen
Voorzitter

WIE ZIJN WIJ?
Per 1 december hebben Sam en Yvette de Groot zich toegevoegd aan het team van bestuursleden, zij stellen
zich graag even aan jullie voor.
Sam de Groot – Algemeen bestuurslid
Mijn naam is Sam de Groot (dochter van Yvette),
20 jaar oud en sinds drie jaar in het bezit van mijn
eigen Haflinger Jersey. Samen zijn we aangesloten bij
de Veldruiters in Werkhoven en hebben daar iedere
weke spring- en dressuurles. Hier heb ik Marion (ook
bestuurslid) ontmoet en werd zo benaderd om bij het
bestuur van regio West te komen. Dit leek mij erg
leuk, want hoe leuk is het om activiteiten te
organiseren waar alleen Haffies zijn!
Dit jaar ben ik begonnen op het HBO richting
Veehouderij en ben dan ook naast de paarden graag
te vinden tussen de koeien en op de trekker.
Wat zowel Jersey als ik het leukst vinden om te doen,
is springen, crossen en lekker scheuren door het bos.
Ik hoop jullie snel te ontmoeten bij de komende
activiteiten die gepland staan!
Yvette de Groot – Algemeen bestuurslid
Beste leden, via deze weg wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Yvette de Groot (moeder van Sam).
Wij wonen in Wijk bij Duurstede aan de onderdijk en hebben onze Haflinger Jersey en nog een pensionpony
aan huis staan. Vroeger heb ik zelf ook gereden, maar vind het nu voornamelijk leuk om samen met Sam
mee te gaan naar allerlei activiteiten en lessen met Jersey.
Wij hebben Jersey sinds drie jaar en het lijkt mij leuk om samen met Sam ons meer bezig te houden met
diverse evenementen omtrent Haflingers. Vandaar onze inzet om ons toe te voegen aan het bestuur van
regio West. Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen en hopen jullie daar te ontmoeten!

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 2021
Online Haflinger Wedstrijd – april 2021
Creatief als we zijn probeerden we afgelopen winter, vanwege de Covid-maatregelen, toch een leuke activiteit
te bedenken, dat werd een ‘Online-Haflinger-Wedstrijd'! Het bestuur van DAH regio West kon de volgende
kampioenen feliciteren:
- In de klasse Dressuur had gewonnen: Nina Broere met Nasco
- In de klasse Springen had gewonnen: Annelies Hoogeboom met Wisper
- Marion Vermeulen met haar Valentin Tiff mocht zich de Overall-Kampioen van deze wedstrijd noemen.
Alle kampioenen mochten naast deze eretitel ook een mooie zweetdeken als prijs ontvangen!

Voorjaars Bosrit – 6 juni 2021
In juni stond onze eerste bosrit op het programma we konden wel zeggen
dat het een zeer geslaagde dag was! Na een gezellige start met koffie en
appeltaart hadden de ruiters genoten van een heerlijke lange bosrit rondom
het prachtige LeersumseVeld en de LeersumsePlassen. Na afloop hebben we
nog even gezellig na gekletst, inclusief een lekkere lunch en gingen we alleen
met een zeer voldaan en blij gevoel weer op huis aan.
Clinic Dressuur – 25 juli 2021
Deze zomer mochten we acht enthousiaste combinaties van diverse niveaus verwelkomen voor een clinic
‘Dressuur’ welke door Nicole Pos werd gegeven. Enkele reacties achteraf waren:

Nicole kijkt goed naar wat het paard en de ruiter op dat moment nodig hebben qua training | Nicole geeft
continue feedback, zowel complimenten als verbeterpunten | Nicole is consequent in de opdrachten die ze je
geeft | Nicole geeft erg fijn en met veel aandacht les!
Het enige jammere aan deze middag was dat we het voor Haflingers
georganiseerd hadden en deze groep het, op één Haflinger na,
liet afweten, Gelukkig was de Fjorden-club wel heel blij met ons. :- P
Maar gezien alle blije ruiters, de mooie resultaten die behaald werden,
veel fans, een boel gezelligheid en dat alles op een prachtige zonnige
middag, zijn we als organisatie toch erg tevreden over deze zeer geslaagde
Dressuur-Clinic. Eentje voor in de herhaling!

Schrik- en obstakeltraining ‘Aan de hand’ – 18 september 2021
In samenwerking met Elena Bacchini (Equestrian Coach) konden we in
september een zeer leuke schrik- en obstakel clinic 'Aan de hand' laten
plaatsvinden. De Haflingers waren bij deze activiteit zeer goed
vertegenwoordigd en we hebben deze middag dan ook enorm genoten
van al het goud wat er rondliep! Wat zijn die Haflingers toch lekker nuchter,
relaxed én superslim, haha!
Alle Haflingers en eigenaren hadden het supergoed gedaan en wat een
stralende middag was dit! Iedereen ging blij en voldaan naar huis en een
herhaling/vervolg van deze clinic zullen we zeker gaan inplannen!
Strandrit Wassenaar – 17 oktober 2021
Wat is er stoerder dan negen Haflingers in galop over het strand?!
De foto’s en filmpjes spraken voor zich. Alle ruiters met hun knappe
Haflingers genoten van de mooie zonnige strandrit op het Wassenaarse strand!
Najaars Bosrit – 12 december 2021
Onze tweede bosrit stond in december op de planning. De opkomst was weliswaar zeer
laag, wat op zich best begrijpelijk was gezien de vele regen die dag en de baggerboel
daardoor in het bos, maar twee bikkels met stoere Haffies lieten zich niet weerhouden
en gingen met veel plezier op weg! De dames hebben genoten van een heerlijke rit door
het Leersumse en Amerongse Bos, welke wederom werd afgesloten met een gezellige lunch.

Dressuurwedstrijden Hoogvliet
In Hoogvliet zijn er afgelopen jaar diverse wedstrijden georganiseerd, waarvan twee
keer een heel weekend. Het laatste weekend van september werden over de zaterdag
én de zondag de punten bij elkaar geteld en werd er een Overall Kampioenschap gehouden.
- Overall kampioen in de klasse B/L werd Hanna Boere met Brandy.
- Overall kampioen in de Klasse M/Z werd Carina de Jong-Woortman met Martha.
Iedereen ontving mooi (gesponsorde) cadeaus van rijschool Cees Koert en DavoDog.
En de kampioenen kregen ook nog een Quisage-Bon van HeartbeatRiding en een
dressuurles van ‘Dressuur met Haflingers’. Dankzij HorseTopShop hebben we
afgelopen jaar mooie prijzen kunnen geven aan alle winnaars

VOORUITBLIK 2022
Gratis deelname leden aan Haflinger Dressuurwedstrijden
Heb je een Haflinger en neem je graag deel aan officiële dressuurwedstrijden, dan hebben we voor jou alvast
een leuke aankondiging! Leden van regio West kunnen namelijk in 2022 GRATIS deelnemen aan onze Haflinger
Dressuurwedstrijden! Deze Haflinger Wedstrijden staan vooralsnog gepland op: 23 januari, 24 april, 4
september en 13 november. Hou onze e-mails en social media in de gaten voor meer informatie!
Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden óf heb je een Haflingervriend die lid wil worden? Vraag dan het
inschrijfformulier op via dahregiowest@gmail.com. Naast dressuurwedstrijden organiseren wij nog diverse
andere activiteiten, waarbij je veelal nog korting krijgt als je DAH-lid bent.
Activiteiten
Naast de activiteiten die al op onze agenda staan, hebben we nog tal van andere leuke ideeën aan activiteiten
het komende jaar! Zodra hierover meer bekend is, zullen we jullie via e-mail en social media informeren. Heb je
zelf ideeën voor een activiteit? Mail ons dan!
HaflingerWeekend
Vanuit de landelijke vereniging van DAH wordt komend jaar een HaflingerWeekend georganiseerd. De eerste
geluiden vanuit de vergaderingen daarover, hebben ons al bereikt en het beloofd een waanzinnig leuk weekend
te gaan worden! Wij als bestuursteam kijken al enorm uit naar deze bijzondere dagen met zoveel Haflingers bij
elkaar en hopen jullie daar te zien en te spreken! Meer uitgebreide informatie over het HaflingerWeekend komt
begin volgend jaar op onze website en op social media te staan, maar uiteraard zullen onze leden ook via de
mail op de hoogte worden gehouden.

AGENDA 2022
16 januari 2022
Hoogvliet

Koudbloeden Wedstrijd
voor Haflingers en andere koudbloeden / inschrijven via mijnKNHS

23 januari 2022
Mijdrecht

Haflinger Dressuurwedstrijd
voor Haflingers, inschrijven via mijnKNHS / gratis deelname voor leden

6 februari 2022
Hoogvliet

Koudbloeden Wedstrijd
voor Haflingers en andere koudbloeden / inschrijven via mijnKNHS

13 februari 2022
Werkhoven

Spring/Cavaletti Les
Voor iedere geïnteresseerde, voor meer info zie www.Veldruiters.nl

13 maart 2022
Hoogvliet

Koudbloeden Wedstrijd
voor Haflingers en andere koudbloeden / inschrijven via mijnKNHS

13 maart 2022
Werkhoven

Spring/Cavaletti Les
Voor iedere geïnteresseerde, voor meer info zie www.Veldruiters.nl

10 april 2022
Werkhoven

Spring/Cavaletti Les
Voor iedere geïnteresseerde, voor meer info zie www.Veldruiters.nl

24 april 2022
Utrecht

Haflinger Dressuurwedstrijd
voor Haflingers, inschrijven via mijnKNHS / gratis deelname voor leden

22 mei 2022
Werkhoven

Spring/Cavaletti Les
Voor iedere geïnteresseerde, voor meer info zie www.Veldruiters.nl

1, 2 en 3 juli
Schaijk

Haflinger Weekend

4 september 2022
Werkhoven

Haflinger Dressuurwedstrijd
voor Haflingers, inschrijven via mijnKNHS / gratis deelname voor leden

16 oktober 2022

Strandrit

13 november 2022
Leusden

Haflinger Dressuurwedstrijd
voor Haflingers, inschrijven via mijnKNHS / gratis deelname voor leden

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!

