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Op 5 en 6 mei gaat de alweer 38ste 
editie van het Divoza Concours Hippique 
Westerkwartier van start. Het heeft een 
rijke historie en is een van de grotere 
concoursen van Noord Nederland. Het is 
een evenement dat paardenliefhebbers 
van alle leeftijden en ervaringsniveaus 
verbindt. Ik ben er trots op dat we zo’n 
evenement in het Westerkwartier hebben.

Vorig jaar schreef ik tijdens mijn eerste 
halfjaar als burgemeester ook mijn eerste 
voorwoord voor dit concours. Ik vertelde u 
toen dat het mij opviel dat er zoveel cultu-
rele activiteiten worden georganiseerd in 
de deelgemeenten van het Westerkwartier. 
Ik verbaas mij hier nog steeds over. Eve-
nementen hebben een lokaal of regionaal 
karakter en vaak wordt ervoor gezorgd dat 
zowel jong als oud het naar hun zin heb-
ben. Ik denk wel eens na over wat al deze 
evenementen nu zo succesvol maken en 
steeds kom ik bij hetzelfde antwoord uit: 
bijna altijd zijn er fanatieke en toegewijde 
vrijwilligers bij betrokken.

Op de Facebookpagina van Divoza CH 
Westerkwartier verscheen op 16 maart 

een bericht waarin alle vrijwilligers in het 
zonnetje werden gezet. Zonder vrijwilligers 
zou het concours niet mogelijk zijn. Ik wil 
dit beamen en onderstrepen. Ik ga zelfs zo 
ver door te zeggen dat vrijwilligers culture-
le activiteiten in stand houden en voor een 
groot deel de culturele identiteit van een 
gemeente bepalen. 

Ik wil daarom aanhaken bij het Facebook-
bericht: bedankt vrijwilligers! Jullie schen-
ken een deel van je kostbare tijd aan het 
organiseren van een prachtig evenement. 
Dit doen jullie omdat je affiniteit hebt met 
het onderwerp, maar ook omdat je onzelf-
zuchtig anderen graag een leuke tijd willen 
bezorgen. En ik denk dat jullie hiermee de 
wereld een mooiere plek maken.

Ard van der Tuuk
Burgemeester gemeente Grootegast

Concours Hippique Wester-
kwartier 2018, alweer het 38ste 
concours hippique en voor de 
3de keer op de terreinen van de 
gemeente Grootegast, café Bos 
en de familie van Dellen. 
Geweldig dat we ook dit jaar 
weer van deze terreinen gebruik 
mogen maken!  

Deze speciale concourskrant geeft 
u een kijkje in de paardensport en 
Concours Hippique Westerkwartier 
in het bijzonder. Het is niet mogelijk 
om een concours van deze omvang te 
organiseren zonder vele vrijwilligers en 
sponsoren.  

Gelukkig merken we dat de economie 
weer aantrekt. We hebben vele enthou-
siaste sponsoren die het evenement 
financieel of met materiaal ondersteu-
nen. We hebben sponsoren die ons al 
jaren trouw zijn en we hebben nieuwe 
sponsoren. In deze krant komt u een 
groot deel van hen tegen. Wij hopen dat 
u ze ook een warm hart toedraagt. 
 
De belangstelling om deel te nemen 
aan ons concours is groot. Zowel vanuit 
het Westerkwartier als daarbuiten. Op 
social media worden de berichten veel 
bekeken en zien we veel enthousiaste 
en positieve reacties. Dat geeft ons 
als bestuur de drive om er weer volop 
tegenaan te gaan om een veelzijdig 
evenement neer te zetten.
  
Veelzijdigheid is iets wat Divoza CH 
Westerkwartier kenmerkt. We introdu-
ceren jaarlijks nieuwe rubrieken. Dit 

jaar zijn dat de Devoucoux rijstijlcom-
petitie en de selectie voor de Neder-
landse en Europese kampioenschappen 
van Iberische paarden. 

Divoza CH Westerkwartier staat syno-
niem voor plezier, sport, afwisseling en 
jeugd.  Natuurlijk zijn er ook de jaarlijk-
se rubrieken zoals de dressuurselec-
ties voor de Regio kampioenschappen 
van Groningen, springrubrieken voor 
paarden en pony’s, tuigpaarden, subtop, 
teamdressuur en kür op muziek. Daar-
naast kent de ponykeuring inmiddels 
een jarenlange traditie.  

Divoza CH Westerkwartier is voor de 
paardensportliefhebbers uit de re-
gio een uitstekende gelegenheid om 
een weekend lang hun hart te kunnen 
ophalen. Het bestuur hoopt op 5 en 6 
mei a.s. op een Concours Hippique die 
klinkt als een klok en nodigt u hierbij 
van harte uit deze editie van dichtbij 
mee te maken. Het concours is beide 
dagen gratis toegankelijk.
 
Graag tot ziens, Gerard Arkema, 
voorzitter bestuur Stichting 
CH Westerkwartier 

Mijn naam is Deanne Elzinga,  26 jaar oud 
en ik woon in Surhuisterveen. Eind 2017 
werd ik benaderd door het bestuur van 
CH Westerkwartier met de vraag of ik in 
het bestuur wilde en hier heb ik uiteraard 
meteen ja op gezegd! Als ponyruiter deed 
ik al mee met het Concours Hippique, wat 
toen nog in Marum gehouden werd. CH 
Westerkwartier was voor mij een concours 
waar ik elk jaar weer aan meedeed, om nu 
mee te kunnen helpen met de organisatie 
daarvan, vind ik hartstikke leuk! Ik heb de 
verantwoordelijkheid voor het wedstrijdse-
cretariaat van de dressuur en het springen. 
Tot ziens op 5 en/of 6 mei!

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 
bezighoudt met de paardenfokkerij, dit 
nieuwe leven wilt u optimaal bescher-
men 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 levensmaanden 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 veulenver-
zekering 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-le-
vensvatbaar veulen. Het veulen heeft 
verkeerd in de baarmoeder gelegen of 
is te lang blijven zitten in het geboor-
tekanaal. Of nog erger: een rhino-uit-
braak 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 verze-
kering 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 
maanden dracht voor lief, dan kunt 
u kiezen voor een Beperkte of Uitge-
breide Ongeboren 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; een veulen gaat door de draad 
of krijgt een tik van een andere merrie. 
Veulens kunnen longontsteking krijgen 
doordat ze vruchtwater binnenkrijgen 
of koliek omdat het darmpek de dar-
men verstopt. De Beperkte Ongeboren 
veulenverzekering dekt overlijden of 
acuut noodzakelijke levensbeëindiging 
binnen 2x24 uur na de eerste ziektever-
schijnselen.

Aan alle 
vrijwilligers Van het bestuur

Even voorstellen...

Risico’s rondom een 
(ongeboren) veulen

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 (ongebo-
ren) veulen en kun je apart verzekeren. 

EFO biedt drie verschillende schade-
verzekeringen: Overlijden, Beperkt en 
Uitgebreid. Daarnaast kunt u desgewenst 
aanvullend kiezen voor één van de drie 
Ziektekostenverzekeringen: 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 maxi-
maal 3 keer het dekgeld verzekeren met een 
maximale waarde van €5.000,-. De uitkering 
bedraagt 100% van de verzekerde 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.



4 DIVOZA CH WESTERKWARTIER

R
Register-Taxateur

Inkoop - Verkoop - Verhuur - Onderhoud

Hoofdstraat 53 |  Tolbert | T 0594-514214 | info@hjcmanege.nl

www.hjcmanege.nl 

De wending 21
9363 AZ Marum
0594 643210
www.blanke.keurslager.nl

Lely Center Noord

De Kuinder 3-4

8444 DC Heerenveen

t 0513 631 677

 i www.lely.com/heerenveen

Lely Center Noord

De Kuinder 3-4

8444 DC Heerenveen

t 0513 631 677

 i www.lely.com/heerenveen

																										 	

• 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 

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
Boomzagen

Voor verschillende rupskranen 
van klein tot groot
Levering van zand en grond
Hovenierswerk
Bestratingen

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
Boomzagen

Voor verschillende rupskranen 
van klein tot groot
Levering van zand en grond
Hovenierswerk
Bestratingen

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
Boomzagen

Voor verschillende rupskranen 
van klein tot groot
Levering van zand en grond
Hovenierswerk
Bestratingen

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
Boomzagen

Voor verschillende rupskranen 
van klein tot groot
Levering van zand en grond
Hovenierswerk
Bestratingen

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
Boomzagen

Voor verschillende rupskranen 
van klein tot groot
Levering van zand en grond
Hovenierswerk
Bestratingen

Mienscheer7, 9364 TA Nuis 
Tel. 0594 - 643467 • Mob. 06 - 50235562 

www.nijboergrondwerk.nl • info@nijboergrondwerk.nl



5

Elk jaar opnieuw volgen in een kort tijdsbestek van een 
of twee weken de Concours Hippique Westerkwartier,, 
Grootegast en Roden elkaar op. En dat alles op en rond-
om Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw zijn de tuigpaarden 
op alle drie de evenementen een vast onderdeel van het 
programma en om deze tak van de paardensport extra 
te promoten heeft men de handen in één geslagen door 
een nieuwe competitie in het leven te roepen: de slag om 
Hemelvaart!

Op 6 mei aanstaande is in Opende het 2-daagse CH 
Westerkwartier, op 10 mei, Hemelvaartsdag zelf, is het 
aangespannen concours van Grootegast en het onder de 
Vereniging voor Volksvermaken georganiseerde CH Roden 
duurt drie dagen, te beginnen op 10 mei en eindigt de 
zondag erna op 13 mei. Een rijke historie met het impo-
nerende tuigpaard is de verbindende factor tussen de 
drie evenementen. In Grootegast was vorig jaar de 20ste 
editie, in Marum, tegenwoordig Opende zijn al meer dan 
30 jaar tuigpaarden te bewonderen en Roden gaat rich-
ting het 80-jarig jubileum.

Het eerste ballonnetje voor samenwerking werd vorig 
jaar november opgelaten tijdens een vergadering van 
de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland, regio 
Noord, met de concours uitschrijvende verenigingen en 
kreeg begin dit jaar een vervolg in de ledenvergadering 
van Noord, voorheen TAVENO. Bestuursleden Iekje van 
der Meer van het Westerkwartier, Karst van der Vaart en 
Fokkelien Oldenburger van Grootegast en Egbert de Rink 
van Roden waren gelijk positief om het unieke Neder-
landse tuigpaarden meer te promoten, alleen hoe doe je 
dat? Alle vier bestuursleden zijn nauw verbonden met de 
aangespannen tuigsport en weten dus wel waar ze het 

over hebben. Dat maakt het brainstormen en organiseren 
een stuk gemakkelijker. Omdat alle drie concoursen vroeg 
op de seizoen kalender  staan, krijgt men nooit een kam-
pioenschap toebedeeld. Deze worden logischerwijs altijd 
later in het jaar verreden nadat de paarden zich hiervoor 
gekwalificeerd hebben. Waar men wel patent op heeft, 
zo vroeg in het seizoen, is de wedstrijd voor de zoge-
naamde nieuwelingen. Dit zijn jonge nieuwe tuigpaarden 
die hun debuut maken op een buitenconcours.  Er wordt 
altijd rijkhalsent uitgekeken naar deze jonge talenten en 
elk concours wil deze wedstrijd hebben. Hierover zijn al 
afspraken gemaakt tussen de drie genoemde concoursen 
en dit jaar heeft CH Westerkwartier deze publiekstrekker.

Om de samenwerking nog meer te intensiveren en te 
versterken waarbij rijders en publiek iets extra’s wordt 
geboden, vatte men het idee op om een nieuwe korte 
competitie op te zetten, die de Slag om Hemelvaart gaat 
heten. Het woord “slag’ doet denken aan een gevecht 
zoals de slag om Arnhem, maar deze slag slaat meer 
de zweep die elke tuigpaardrijder in de hand houdt. De 
wisselbokaal die aan de Slag om Hemelvaart verbonden 
wordt zal dan ook de vorm van een zweep krijgen met 
daarop de drie logo’s van Het Westerkwartier, Grootegast 
en Roden.  Het wordt een jaarlijks terugkerende competi-
tie met voor elk jaar ook een andere doelgroep, zoals daar 
is de kleine limietklasse, de damesklasse of tweespanru-
briek.  De paarden uit de grote limietklasse gaan als eer-
ste strijden om de nieuwe bokaal. Deze ervaren paarden 
hebben al de nodige meters qua wedstrijden in de benen 
en zitten tegen de ereklasse aan. Bekende rijders uit de 
regio die zeker meedoen zijn Freerk Helmus uit Oldekerk, 
Klaas Buist uit Nuis, Linda Boelens uit Een, Jan Tienkamp 
uit Peest en Jerry Hamming uit Assen. De finale zal op 

zondagmiddag 13 mei plaatsvinden in Roden en daar-
mee heeft elk van de drie concoursen een hoogtepunt 
op het programma staan. Het Westerkwartier in Opende 
de openingswedstrijd voor de nieuwelingen, Grootegast 
de eerste officiële competitiewedstrijd voor diezelfde 
nieuwelingen en Roden de genoemde finale van de Slag 
om Hemelvaart.

Geert Bouius

Tuigpaardconcoursen Westerkwartier, 
Grootegast en Roden slaan handen 
in één met de Slag om Hemelvaart

Hubo is dealer van

Grootegast | 06 219 292 83 

Stal83  -  Oudeweg 53  Nuis  -  Tel.: 06 25297043  -  buist.klaas@gmail.com

Colonist

Indiana: Dé Kampioen, gefokt uit kampioenen, fokt kampioenen...

Wieke V

Indiana
Colonist x Manno

Indiana x Unieko

STAL83
N U I S
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Ook voor de jongste deelnemers is 
er tijdens Divoza CH Westerkwartier 
gelegenheid om mee te doen aan de 
wedstrijden.

Na het succesvolle besluit om de 
bixie vorig jaar toe te voegen aan het 
programma zal dat dit jaar een vervolg 
krijgen. Het deelnemersveld zal groter 
zijn en dit jaar kunnen er niet 1 maar 2 
dressuurproeven gereden worden.

De bixie is bedoeld voor de jeugd ter 
voorbereiding op de echte wedstrij-
den. In de bixie kan in verschillende 
klassen gestart worden. Voor de 
allerkleinsten is er de mogelijkheid 
om met de pony aan de hand van een 
begeleider een proefje te rijden.

De bixie staat op zaterdagochtend op 
het programma. ‘s Middags kunnen de 
deelnemers dan nog mee doen met de 
ponykeuring.

De MCI, Masters du Cheval Ibérique, een 
competitie waar ruim 300 Iberische combi-
naties uit 9 Europese landen elk jaar strijden 
om de titel: “Masters du Cheval Ibérique”, of-
tewel: “Master van het Iberische paard”. Deze 
competitie is in Zuid- Frankrijk ontstaan 
en is ondertussen uitgegroeid tot een ware 
must voor de liefhebber van de Pura Raza 
Española (PRE) en de  Portugese Pura Sangre 
Lusitanos (PSL). 

Om als Nederland deel te kunnen nemen 
aan het MCI Internationale kampioenschap, 
dient er eerst een Nationaal kampioenschap 
plaats te vinden. Door kwalificatiewedstrij-
den aan te stellen en een Nederlands kam-
pioenschap te houden, wordt bepaald welke 
combinaties de kans krijgen om Nederland 
te vertegenwoordigen op de finale van 2018. 
Deze zal in plaatsvindt in Addinton, Bucking-
ham, United Kingdom.

Over Devoucoux
Devoucoux is een zadelmerk wat 33 jaar 
geleden is opgericht door Jean Michel 
Devoucoux. Hij is begonnen omdat in de 
toenmalige zadelmarkt geen zadels wa-
ren die aan zijn verwachtingen voldeden: 
meer draagvlak, een betere balans en 
meer comfort voor ruiter en paard.
 
Devoucoux gaat voor comfort voor ruiter 
en paard waarbij kwaliteit en balans 
voorop staan. Belangrijke kenmerken van 
de zadels zijn de ligging en stabiliteit. 
Daarnaast moet de ruiter een goede ba-
lans in het zadel hebben en staat comfort 
hoog op de lijst. Devoucoux maakt en 
verkoopt spring-, eventing- en dressuur-
zadels.
  
Internationaal doen de zadels het goed en 
staan ze bekend om de mooie kwaliteit. 
De zadels blijven lang mooi en passen op 
veel paarden.

De competitie
De Devoucoux rijstijlcompetetie is een 
competitie voor springruiters in de cate-
gorie paarden. Het zadelmerk vindt het 

be-
langrijk dat paarden op een correc-
te, eerlijke en zuivere manier worden 
gereden, met deze competitie wordt dat 
aangemoedigd. 

Tijdens Divoza CH Westerkwartier wordt 
een van de 5 landelijke selecties van de 
Devoucoux rijstijlcompetitie verreden. De 
winnaar van de selectiedag tijdens Divoza 
CH Westerkwartier wint een hoofdstel en 
bemachtigd tevens een plek in de finale.  
De winnaar tijdens deze finale profiteert 
van een sponsordeal waarmee je een 
Devoucoux zadel wint. De stijlcompeti-
tie wordt over de bestaande rubrieken 
uitgeschreven als extra prijs en is voor de 
klasses B t/m ZZ.

Op zondag 6 mei wordt de teamdressuur 25-/45+ verreden. 

Hierbij rijd je als team rijd allebei (-25er en 45+er) een dressuurproef op je eigen niveau. 
Vervolgens worden de percentages opgeteld en het team met het hoogste percentage wint 
de rubriek. Je mag zowel met een pony als paard deelnemen. 

Een spannende strijd!

Voor de derde keer op rij worden de selecties voor de kampioenschappen van de Regio 
Groningen op Concours Hippique Westerkwartier gehouden. Voor de paarden wordt er in 
alle klasses gestreden voor de selecties. De klasse B tot en met L2 worden op zaterdag 5 
mei verreden. De klasse M tot en met ZZ-Licht wordt op zondag 6 mei verreden. Voor de 
pony’s geldt de selectie alleen voor de grote pony’s in de klasse B tot en met M2. 

Wat houdt de dressuurselectie in
De Regio Kampioenschappen worden gehouden op 21 en 22 juli in het fraaie Stadspark 
te Groningen. Voor iedere klasse worden er drie selectiewedstrijden uitgeschreven. Elke 
combinatie moet tenminste 2 selectiewedstrijden rijden. De twee beste resultaten tellen 
voor de selectie. De beste 25% van de deelnemers komen aan de start in het Stadspark te 
Groningen. De regio Kampioenschappen zijn de opmaat naar de Nederlandse Kampioen-
schappen te Ermelo begin september.

Zaterdag 5 mei 2018 | Aanvang: 08.30 uur
✔ Bixie dressuur (2 proeven)
✔ Ponykeuring – bont en wit
✔  Dressuur klasse B t/m Z2 – categorie pony’s, tevens 

selectie voor de Regio Kampioenschappen Groningen voor 
de klasse  B t/m M2 - categorie DE pony’s

✔  Dressuur klasse B t/m ZZ-Licht, tevens selectie Regio 
kampioenschappen Groningen voor de klasse B t/m L2 - 
categorie paarden 

✔ Subtop dressuur – categorie paarden
✔  Springen klasse B t/m ZZ (2 parcoursen) - categorie pony’s
✔  Springen klasse BB en B (2 parcoursen)  - categorie 

paarden
✔  Rijstijlselectie Devoucoux springcompetitie klasse B t/m 

ZZ – categorie paarden

Zondag 6 mei 2018 | Aanvang: 08.30 uur
✔ Tuigpaardrubrieken
✔  Teamdressuur 25-/45+ voor alle klasses - categorie 

paarden en pony’s
✔  Kür op Muziek Pas des Deux
✔  Kür op Muziek Iberische paarden
✔  Kür op Muziek voor de klasse M t/m ZZ-Licht dressuur - 

categorie paarden
✔  Selecties Iberische Dressuur Masters
✔  Dressuur  klasse B t/m ZZ-Licht dressuur, tevens selectie 

voor de Regio Kampioenschappen Groningen voor de 
klasse M1 t/m ZZ-Licht - categorie paarden

✔  Springen klasse L t/m ZZ (2 parcoursen) - categorie 
paarden

Devoucoux 
rijstijlcompetitie PROGRAMMA CH Westerkwartier

Teamdressuur 25-/45+

Bixie wedstrijden

Iberische Dressuur Masters op 
CH Westerkwartier

Selectiewedstrijden voor de 
Regio Kampioenschappen 
dressuur
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Tijdens CH Westerkwartier kan de jeugd 
weer meedoen aan de traditionele pony-
keuring, dit jaar zijn er twee varianten.

De bonte keuring
Hier is de bedoeling dat de kinderen hun 
pony zo mooi mogelijk maken naar eigen 
idee en deze voorbrengen aan de hand. Ze 
moeten de pony opstellen voor de jury en 
een stukje stappen en draven aan de hand.  
Hierbij wordt o.a. beoordeeld op creativi-
teit, verzorging en omgang met de pony. 
Pimp je pony en/of jezelf. 

De witte keuring
Dit is een keuring zoals het op een officiële 
pony keuring gaat. De begeleiders van de 
pony is geheel in het wit gekleed. (Max. 2 
begeleiders). De pony wordt zonder beenbe-
scherming of bandages, met een (voorbreng) 
hoofdstel/halster voorgebracht. Bij binnen-
komst wordt de pony opgesteld voor de jury. 
Hierbij moet de jury alle vier de benen van 
de pony kunnen zien. Daarna moet er een 
stukje gestapt en rustig gedraafd worden 
aan de hand. Daarna wordt de pony weder-
om opgesteld voor de jury. Er wordt bij deze 
keuring beoordeeld op wijze voorbrengen, 
conditie en verzorging van de pony. 

Een kwalificatiewedstrijd op 
CH Westerkwartier
Er kan op CH Westerkwartier in alle KNHS-rubrieken 
gestart worden. Deelnemers moeten minimaal een 
score van 62% voor een startplaats op het Nationale 
kampioenschap MCI-NL. 

Freestyle/kür op muziek 
Naast de proef kunnen de deelnemers ook een 
freestyle/kür rijden. Een mooi gezicht aangezien 
de deelnemers vaak in een Spaans of Portugees 
tenue verschijnen. Daarnaast mogen de deelnemers 
oefeningen als de Spaanse pas toevoegen aan de 
freestyle.

Hieronder vindt u de plattegrond met het terrein 
van CH Westerkwartier.

PROGRAMMA CH Westerkwartier

Het adres 
(handig voor de navigatie) is: 
Kolonieweg 9865 VX Opende

Terrein 
CH 

Westerkwartier

E22

N358

N358

N358

De bonte en witte ponykeuring Sponsoren:
Aannemersbedrijf Palsma, MARUM
Accon avm groep b.v., Kantoor Drachten, ARNHEM
Accres Accountants, MARUM
Autobedrijf Linker, MARUM
Arend Krol Tractoren en Landbouwmachines, MARUM
VDM Hypotheek en Financieel Advies, MARUM
Arend Rosema gebruikte bouwmaterialen, MARUM
Arkies-Sporthorses, OLDEKERK
Veehandel A en S Ausma, NUIS
Autobedrijf de Zoom, SURHUISTERVEEN
BBZ BV, DE WESTEREEN
Bloemsierkunst Birrit, MARUM
Bouwbedrijf van der Tuin, OPENDE
Bij Alex brillen, MARUM
BXM Horses, GASTEREN
De Boer Industrietechniek B.V., GRONINGEN
De Boer Horsetrucks, PESSE
Design stijl, SURHUISTERVEEN
Dienstverlening Jelle Walda, SURHUZUM
Dierenarts Kees de Vries, MIDWOLDE
Dierenkliniek Marum-Grootegast, MARUM
Divoza, LEEK
Dressuurstal de Haarhof, MARUM
Ecostyle, OOSTERWOLDE
Eemsned, LOSDORP
EFO, HEERENVEEN
Eloma Hoeve, OPENDE
Enpron, DRACHTEN
EM Houtbouw, SURHUIZUM
Elizinga Timmer & Montagebedrijf, SURHUISTERVEEN
Finesse Keukens, NIEBERT
Friesland Lease, DRACHTEN
Fripaan, MARUM
gemeente Grootegast, MARUM
Cor Hamstra, DROGEHAM
H. Sinia Transport, MARUM
Horsefood, WAALWIJK
Henk Prins, LEUTINGEWOLDE
Hazenberg Dier&Tuin, GROOTEGAST
HJC Manege, TOLBERT
Hoefsmid Oebele van den Bos, OPENDE
Hoeksema Recylcing, LEEK
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
Jos Tolsma Timmerwerken en Montage,  GROOTEGAST
Kapsalon Kreatief, OPENDE
Kramp Leek, LEEK
Lely Center Noord A. Meestringa, HEERENVEEN
Huisma Agrarisch loonwerk, MARUM
Loonbedrijf Krans, DE WILP
Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra, SURHUIZUM
Grondverzetbedrijf Cazemier, TOLBERT
Loonbedrijf Lucas Stuut, ZEVENHUIZEN
Lunchhuis de Lauwers, SURHUISTERVEEN
Loonbedrijf Nijboer, NUIS
Mc Donalds, DRACHTEN
Makelaardij Reinette van der Laan, MARUM
Veehandel M. Meinsma, RAVENSWOUD
Makelaardij Arend o.g., MARUM
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
Remon Waterbehandeling, MARUM
Reproplus WLN B.V., LUTJEGAST
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
Slagerij Blanken, MARUM
Stal Brouwer, GIETEN
Stal Haarsterweide, MARUM
Stal De Mersken, Fammilie Okkema, SIEGERSWOUDE
Stal 83, NUIS
Steenzco, SURHUISTERVEEN
Stichting manege de Linde, MARUM
Tuincentrum ‘t Kampke, SURHUISTERVEEN
Training en africhting  van der Veen, Noordwijk
De Tuinruimer, MARUM
van Breden Fourage en Kunstmesthandel, DE WILP
van der Meulen kozijnen en dakkappelen, OPENDE
Visibleskincare, BEETSTERZWAAG
VTN Regio Noord, EEN
Wegrestaurant in de Klaver, NIEBERT
Welkoop, MARUM
Loonbedrijf Wierda, LUTJEGAST
Wijma betonboor- en zaagbedrijf, DRACHTEN
YH Photoarts, NIEKERK
Zaccini A&J Fashion B.V., NIEBERT
Zingstra landbouwbedrijf, ZUIDVELDE
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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.

-Comfortabel en funcconeel
-16” wielen
-Ideaal voor woon-werkverkeer
-Handelbaarheid
-Schijfremmen voor én achter
-Gestroomlijnd design

De Sânnen 8a Drogeham 0512-332633 |Kraneweg 92 Groningen 050-3113244

Sym Symphony ST (25 en 45km/u) 
€ 2498,- rijklaar en incl. 21% btw

Remon Waterontharders  -  Van der Waalspark 26  -  9351 VC Leek  -  0594 64 80 80

Onze waterontharders 
rekenen definitief af met 
uw kalkaanslag!

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!!                                                                          
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slangen

koppelingen en appendages

slang- en kabelhaspels

plaatmateriaal

afdichtingen

glasweefselproducten

www.deboerit.nl
Vind alle woorden in de woordzoeker, lever het 
resultaat in tijdens CH Westerkwartier 
en maak kans op een fruitmand, aangeboden 
door Puur Natuur in Surhuisterveen!

Sinds enkele jaren ben ik vrijwilligster bij dit “paardenfeest”. Het was eerst wel even wennen aan de “hynstekoppen” 
omdat ik niet uit deze wereld kom. Maar het is plezierig werken. Divoza CH Westerkwartier wardeert de vrijwiligers 
altijd enorm, dan zie je mede terug aan de jaarlijke kerstkaart. Ook dit jaar ben ik weer van de partij, en ik wens 
iedereen veel succes!

Wat vind ik CH Westerkwartier een leuk concours. Veel afwisseling met paarden en pony’s. Van dressuur tot springen 
maar ook tuigers, voor ieder wat wils. Erg leuke organisatie om daar als vrijwilliger aan mee te werken met leuke 
mensen waarmee wij er ieder jaar weer een geslaagd evenement van proberen te maken.

Ik vind het erg leuk om als vrijwilligster te helpen tijdens CH Westkerwartier. Het is best een groot concours in het 
noorden waar best wat organisatie bij komt kijken. Het is leuk om daar een steentje aan bij te dragen.
Ook vrijwilliger worden? Kom langs op ons concours en meld je aan!

Quotes van vrijwilligers

colofon:

Ontwerp, drukken 
& verspreiden:
SantibriAxender
Poolsterweg 9
9641 MP Veendam
Tel. 0598 63 17 17

Beeld:
YH Photoarts
www.facebook.com/yh.photoart

Redactie/advertenties:
Bestuur 
CH Westerkwartier
Corine van der Bij
corinevanderbij@hotmail.com
0683104929
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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

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

VEEHANDEL
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

VEEHANDEL
A & S AUSMA

Oudeweg 49
9364 PR  Nuis

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

Trimunterweg 1
9363 VM
Marum

tel. 0594 - 641 271

	

	

	

www.finessekeukens.nl	
Tel:	0594-549434	

	Voor	al	uw	interieur	wensen	

	KEUKENS	

	MEUBELEN	

	KASTEN	
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Op initiatief van de hippische ondernemers in het Westerkwartier is in 2009 de stichting 
Westerkwartier Paardenkwartier opgericht. Naast het uitwisselen van kennis, het fungeren 
als opleidingscentrum heeft de stichting de afgelopen jaren prachtige men- en ruiterroutes 
ontwikkeld. Mooie resultaten die motiveren en aanleiding zijn om actief te blijven sturen op de 
vastgelegde speerpunten. 

Eén van de speerpunten van de stichting is het verbeteren van het vestigingsklimaat voor 
zowel de particuliere- als de bedrijfsmatige paardenhouders. Een steekhoudend doel om aan 
te werken. Immers het Westerkwartier is in Nederland het gebied met de meeste paarden per 
vierkante meter. Vandaar dat het Westerkwartier een grote aantrekkingskracht heeft op de 
vestiging van hippische bedrijven en worden er veel paard gerelateerde evenementen georga-
niseerd. Ook economisch gezien is dit van grote waarde voor het Westerkwartier, want omge-
rekend levert iedere zeven paarden een arbeidsplaats op. Dit biedt kansen om verder uit te 
nutten.

Om deze ambitie ook daadwerkelijk voor de langere termijn handen en voeten te geven stelt de 
stichting Westerkwartier Paardenkwartier een visieplan op. In dit document worden de uitda-
gingen en kansen van de regio en de paardensector samengebracht tot realistisch gestelde 
doelen. Die vervolgens in de komende zeven jaren beproefd worden.

Tijdens het Divoza CH Westerkwartier wordt op zaterdag 5 mei het eerste exemplaar van het 
visieplan uitgereikt aan dhr. H. Staghouwer, gedeputeerde van de Provincie Groningen. 

Wilt u er ook bij aanwezig zijn?
Het tijdstip wordt nog bekendgemaakt, houd hiervoor de website www.chwesterkwartier.nl in 
de gaten.

Stichting Westerkwartier 
Paardenkwartier 
presenteert visieplan 
2O18-2O25

																														 	 	 	 	 									 																																				

Pluimveevangbedrijf	Van	der	Veen	BV	
De	Bosk	15	 	 	
9281	NR	Harkema	
0512-362236	
Pluimvee.veen@ziggo.nl	
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Alles voor jou 
            en je paard

€ 15
KORTING*

bij aankoop v.a. € 75

www.divoza.com  Voor 19.00 besteld, de volgende dag in huis!
        (0594) 51 21 45 / Megastores:
Enschede  Harmelen  Heteren  Leek   Staphorst  Zoetermeer

* Niet geldig in combinatie met andere acties. Algemene actievoorwaarden van toepassing.

KORTINGSBON
DIVOZA CH WESTERKWARTIER

Geldig tegen inlevering van deze bon bij een megastore
van Divoza Horseworld van 5 t/m 19 mei 2018. 


