
HOOFDSPONSOREN:

IN DEZE KRANT:
✔  Programma  

CH Westerkwartier
✔  De jeugd heeft de 

toekomst
✔  Ponykeuring
✔  Huisdieren in de zomer
✔  Men- en ruiterroutes in het 

Westerkwartier

37e editie



2 DIVOZA CH WESTERKWARTIER

Dierenkliniek Marum-Grootegast 
0594-641600 

www.dapmarum.nl 

Equinoord paardenpraktijk 
0594-645252 

www.equinoord.nl 

 

met aandacht, toewijding en deskundigheid voor 
uw paard

. .

Goed 
op weg 

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

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

Parkweg 9
9865 VN Opende (Gr.)
tel: 0594 - 659288
info@elomahoeve.nl
www.elomahoeve.nl

ADV CH Marum 2016  04-05-2016  15:48  Pagina 1

R
Register-Taxateur

Jong geleerd
is oud gedaan

Open nu 

het JongWijs 

pakket

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

Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan



3

In het half jaar dat ik burgemeester ben 
van de gemeente Grootegast, ben ik bijna 
iedere dag wel positief verrast. En bijna 
iedere keer heeft die verrassing te maken 
met de hoeveelheid activiteiten die hier 
worden georganiseerd door de lokale 
gemeenschap. Kleine activiteiten om de 
buurt levendig te houden of festiviteiten 
voor het hele dorp of de hele gemeente. 

Maar ook evenementen met een sterk 
regionaal karakter dat mensen vanuit het 
hele land naar het Westerkwartier trekt. 
Zoals het Concours Hippique dat op 20 en 
21 mei voor de tweede keer nabij Strand-
heem in Opende wordt georganiseerd.

De organisatie heeft ervoor gekozen om 
het evenement, dat voorheen de naam CH 
Marum droeg, de naam Concours Hippi-
que Westerkwartier te geven. Mede met 
het oog op de aanstaande herindeling van 
de gemeenten Grootegast, Leek, Marum 
en Zuidhorn. Ik juich dat toe. Juist omdat 
het hele gebied trots mag zijn op dit 
evenement!

Ik zal eerlijk zijn: het Peerd van ome Loeks 
ken ik nog wel; een groot paardenkenner 
ben ik niet. Wat ik ook weet is dat CH Wes-
terkwartier een van de grotere concoursen 
van het noorden is, waarbij het zich echt 
onderscheidt door een gevarieerd pro-
gramma aan te bieden voor iedereen. Dus 
voor jong én voor oud, van professionals 
met dressuurpaarden tot kinderen die met 
hun pony mee willen doen aan de keuring. 

Het Concours Hippique Westerkwartier zal 
de zoveelste positieve verrassing voor me 
worden. En dat kan ook niet anders: het 
Westerkwartier is het ‘dichtstbepaarde’ 
gebied in Nederland. Per vierkante meter 

zijn er de meeste paarden. Dus een evene-
ment als dit hoort hier ook echt thuis. Vele 
mensen zetten zich in om het concours te 
organiseren, gesteund door ruim honderd 
sponsoren die de regio en de paarden-
sport een warm hart toedragen. Samen 
zorgen zij ervoor dat het evenement gratis 
toegankelijk is voor bezoekers.

Ik wens alle vrijwilligers, sponsoren, 
deelnemers en bezoekers een geweldig 
weekend toe!

Ard van der Tuuk
Burgemeester gemeente Grootegast

Alweer de 37ste editie. Een hele bijzon-
dere editie doordat we met ingang van 
dit jaar verder gaan als CH Westerkwar-
tier. Voorheen bekend als CH Marum. 
Onze nieuwe naam  past in de tijdgeest! 
Of eigenlijk lopen we voorop!

Voorop lopen is iets wat past bij ons 
concours en bij ons als bestuur. We zijn 
ambitieus in het organiseren van een 
leuk en veelzijdig hippisch evenement. 
Maar vooral ook inventief. Nieuwe initia-
tieven om het concours nog gevarieerder 
te maken zijn ons niet vreemd.

Dit is alleen mogelijk als je als bestuur 
openstaat voor ontwikkelingen in de 
hippische wereld en ideeën en feedback 
van deelnemers, sponsoren en vrijwilli-
gers. Elk jaar vergt de organisatie van het 
evenement weer de nodige uurtjes van 
het bestuur, maar we doen het graag! 

Onmisbaar zijn natuurlijk de sponsoren en 
vrijwilligers, zonder hen zou het onmoge-
lijk zijn om Divoza CH Westerkwartier te 
organiseren. Het aantal sponsoren groeit 
elk jaar en daar zijn we heel blij mee. 

We zullen ook dit jaar weer ons uiterste 
best doen om alle deelnemers zo goed 
mogelijk te faciliteren. Jong en oud, 
getalenteerd of niet, iedereen is welkom 

en wensen we veel succes en vooral ook 
plezier. 

Divoza CH Westerkwartier is voor de 
paardensportliefhebbers uit de regio een 
uitstekende gelegenheid om een week-
end lang hun hart te kunnen ophalen.

Blij zijn we ook met het feit dat de 
gemeente Grootegast, café Bos en de 
familie van Dellen wederom bereid zijn 
hun terreinen beschikbaar te stellen voor 
ons Concours Hippique. 

Het bestuur hoopt op 20 en 21 mei a.s. 
op een Concours Hippique die klinkt als 
een klok en nodigt u hierbij van harte uit 
deze editie van nabij mee te maken.

Graag tot ziens, Gerard Arkema, voorzitter 
bestuur Stichting CH Westerkwartier

‘s Werelds grootste collectie ruiterspor-
tartikelen is te vinden om de hoek, in 
Leek bij Divoza Horseworld. Daar kun 
je naar hartenlust alles shoppen voor 
jou en je paard, kun je advies op maat 
inwinnen en staat goede service hoog in 
het vaandel. 

Hoofdsponsor van Divoza CH Wester-
kwartier 2017 is Divoza Horseworld, hét 
bedrijf in ruitersport met vijf megastores 
in Leek, Staphorst, Enschede, Hete-
ren en Zoetermeer én een uitgebreide 
onlineshop. Divoza staat al bijna 90 jaar 
bekend om de meest uitgebreide collec-
tie ruitersportartikelen ter wereld met de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. Of je nou 
de dressuursport of de springsport beoe-
fent, een recreatieruiter of een startende 
ponyruiter bent, bij Divoza kun je voor de 
meest uiteenlopende artikelen voor rui-
ter en paard terecht. De enorme collectie 
bestaat uit de belangrijkste topmerken 
zoals PASSIER, STUBBEN, PASSIER, 
DYON, PIKEUR, ANKY, ANIMO, CAVALLO, 
FIRA COLLECTION, EUROSTAR, LA VA-
LENCIO, ARIAT, PK, BR en de huismerken 
ROSSNER, PAGONY en MONDONI.

Laat je inspireren en check de online 
shop op www.divoza.com . Alle nieu-
we artikelen, alle musthaves voor dit 
seizoen en een brede basiscollectie vind 
je hier. Ook het Divoza Magazine dat 
twee keer per jaar wordt uitgebracht 
kun je hier online doorbladeren. Check 
bijvoorbeeld de dekenspecial welke een 
overzicht geeft van de nieuwe zomerde-
kens en vliegen- en eczeemdekens die 
de beste bescherming bieden voor je 
paard in het zomerseizoen. Of doe je te-
goed aan de sfeervolle reportages die de 
nieuwe collecties presenteren. Wanneer 
je online voor 19.00 bestelt dan ontvang 
je deze al de volgende dag in huis mits 
op voorraad. Vanaf 50 euro is de verzen-
ding GRATIS én  Divoza levert nu ook op 
zondag! Dus mocht je onverhoopt nog 
iets nodig hebben  in het weekend dan 
kun je zaterdags tot 15.00 uur je bestel-
ling plaatsen om deze de volgende dag, 
op zondag, al in huis te ontvangen. Een 
nieuwe, handige service van Divoza!

Zadelpasservice
De keuze voor een zadel is heel persoon-
lijk en is niet persé merk- of prijsgebon-
den. Divoza kan je helpen bij het maken 
van de juiste keuze. Bijvoorbeeld met 
behulp van de speciale zadelpasservice 
waarbij een gecertificeerde Master Sad-
dle Fitting Consultant bij je thuis komt 
met een selectie zadels. Je kunt in je 
eigen omgeving zadels passen en ermee 
rijden terwijl je professioneel geadvi-
seerd wordt om de beste keus voor jou 
en je paard te kunnen maken. Tijdens 
de passessie bepaal je samen met de 
zadelpasser welke zadel het meest ge-
schikt is. Vervolgens kun je het gekochte 
zadel afhalen of af laten leveren. Na ca. 
20 rijuren komt de zadelpasser nog een 
keer langs om het zadel te controleren 
op de juiste ligging en pasvorm. Het is 
overigens ook mogelijk om je huidige 
zadel te laten controleren hierop! Bo-
vendien beschikt Divoza Leek over een 
moderne rijbak waar je ook een zadel uit 
kunt proberen onder toezicht van een 
gespecialiseerde medewerker.  Kijk voor 
meer info op divoza.com, bijvoorbeeld 
voor het maken van een afspraak.

Mijn naam is Corine van der Bij, 22 jaar en ik woon in Lu-
caswolde. Begin dit jaar heeft het bestuur van Divoza CH 
Westerkwartier mij benaderd met de vraag of ik het con-
cours zou willen ondersteunen met PR activiteiten. Naast 
mijn baan als marketeer bij EFO Paardenverzekering en 
mijn passie paardrijden is dit een erg leuke toevoeging op 
mijn dagelijkse bezigheden. Onder het genot van een kop 
thee was ik dan ook snel een nieuw lid van het bestuur!
Het organiseren van evenementen vind ik altijd leuk om 
te doen. Zorgen dat alles in goede banen loopt tijdens 
de wedstrijddagen. Vooral bij een concours waarbij er 
meerdere disicplines op 1 terrein verreden worden is het 
belangrijk om alles goed in te plannen. Geconcentreerd 
een dressuurproef rijden terwijl in de ring naast je tuigpaarden worden toegejuichd 
tijdens de ereronde is geen pretje. Wij willen als bestuur graag dat iedereen terug kan 
kijken op een geslaagde concoursdag.
Mijn taken binnen het bestuur zijn o.a. het onderhouden van onze Facebookpagina 
met de laatste updates van het concours. Daarnaast heb ik, samen met de rest van het 
bestuur,  dit jaar voor het eerst zelf voor de inhoud van de concourskrant gezorgd, een 
hele klus! Toch is het gelukt om 12 pagina’s vol te krijgen met, vinden wij, leuke inhoud. 
Lees de krant rustig door en hopelijk tot ziens op 20 en 21 mei op CH Westerkwartier! 

Een evenement dat thuishoort 
in het Westerkwartier!

Alles voor jou en je 
paard bij Divoza

Van het bestuur

Even voorstellen...
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De samengestelde wedstrijdsport (SGW) is in opmars. Steeds 
meer ruiters en amazones wagen zich aan deze tak van sport. 

Het gaat hierbij om wedstrijden die uit meerdere onderdelen be-
staan. Elke combinatie rijdt een dressuurproef, springparcours 
en crossparcours. De cross is hierbij het meest spectaculaire 
onderdeel van de wedstrijd. Tijdens de cross leggen combinaties 
een route van enkele kilometers af waarin zij diverse hindernis-
sen zoals boomstammen, greppels, waterpartijen en picknick-
banken tegenkomen.  Een groot verschil met een springparcours 
is dat de hindernissen vast staan, er kunnen geen balken vallen. 
Daarnaast wordt er meer conditie en uithoudingsvermogen van 
de paarden gevraagd.  De risico’s zijn hierdoor ook iets groter 
dan in een dressuurproef of een springparcours. De sport is de 
laatste decennia wel steeds veiliger geworden door bijvoorbeeld 
de toepassing van ‘breekbomen’. Dit zijn bomen die breken als 
het paard ze raakt. Goede training en voldoende bescherming 
vermindert de kans op problemen ook aanzienlijk.  

Een SGW kenmerkt zich door veelzijdigheid. De combinatie met 
de hoogste score over de drie onderdelen wint de wedstrijd.
In het Noorden van het land wordt er elk jaar een SGW in Wes-
terbork, Vinkega en Norg georganiseerd. Daarnaast worden er 
op een aantal plaatsen trainingen gegeven en oefencrossen 
georganiseerd. 

Ook tijdens concours hippique Westerkwartier geven wij graag 
ruimte aan deze veelzijdige tak van sport. Op zaterdag geven Els 
Driehuyzen en Anica van Huis-Kortekaas een SGW demonstratie. 
Beide amazones zijn zeer ervaren in deze tak van sport en zetten 
al jarenlang goede prestaties neer. Zij demonstreren hun kunsten 
en nemen het publiek mee in de ins en outs van de SGW. Hiermee 
hopen we nog meer paardensporters te enthousiasmeren voor 
deze tak van sport. Dit belooft een spectaculair onderdeel van 
het programma te worden!

Naam

Chantal Windstra
Woonplaats
Boerakker

Hoe lang ben je al actief in de paar-
densport?
Toen ik pas geboren was kreeg ik 
al mijn eerste pony, een shetlander 
veulen genaamd Jumpertje. Ik ben er 
echt mee opgegroeid. Ik rij mijn hele 
leven al paard bijna 17 jaar dus!

Op welk niveau rijd jij en in welke 
discipline?
Ik rij bij de pony’s: ZZ springen en 
nog een paar in het L/M/Z , M1/Z1 
dressuur, L eventing en binnenkort 
zullen we ons debuut in het M gaan 
maken! Ook rij ik in dameszadel en 
afdelingsdressuur. Bij de paarden rij 
ik: Z springen en binnenkort hoop ik 
te kunnen gaan starten in het ZZ, en 
rij verder B/L met de jonge paarden 
die nog opgeleid moeten worden. 

Heb jij al vaker op ons concours 
gereden?
Zeker weten, ben er eigenlijk elk jaar 
wel te vinden!

Wat vind je leuk aan jouw discipline?
Ik doe meerdere disciplines omdat 
ik het allemaal erg leuk vind, ook is 
het voor de paarden en pony’s erg 
leuk omdat ze altijd wel afwisseling 
hebben en zich niet snel vervelen!
 
Wat maakt CH Westerkwartier 
bijzonder?
Het is een prachtige grote wedstrijd 
in de regio met alle takken van sport 
en voor iedereen wat, dat maakt het 
erg bijzonder.

Wat is jouw mooiste herinnering 
aan CH Westerkwartier?
Om hier elk jaar weer te mogen rij-
den is al een mooie herinnering!

Hoe zie jij de toekomst voor je?
De toekomst zie ik natuurlijk voor me 
met heel veel paarden! Ik probeer 
me wel meer op het springen te 
richten en hoop  het hoogst haalbare 
te gaan bereiken, wel wil ik graag 
het dressuur en eventing ernaast 
houden!

Wat wil je nog kwijt aan de lezers?
Probeer van je sport te genieten!! 
En als het soms niet goed gaat 
tussen jou en je paard weet dat er 
altijd weer betere tijden komen, blijf 
positief. Vallen, opstaan, knokken en 
doorgaan zeg ik dan wel eens tegen 
mezelf! Blijf ook altijd jezelf, daar-
mee kom je het verst!

vragen 
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Dressuurstal	 De	 Haarhof	 is	 al	 jaren	 een	 zeer	 tevreden	 gebruiker	 van	 het	 Nederlandse	 merk	

paardenvoer	‘’Van	Gorp	Horsefood	The	Best’’.	Sinds	een	aantal	jaren	zijn	wij	ook	dealer	van	dit	

kwaliteitsvolle	 merk.	 Het	 voer	 kan	 in	 Marum	 worden	 opgehaald	 of	 per	 pallet	 worden	

thuisbezorgd.	Informeer	gerust	naar	de	mogelijkheden!	

Wat	maakt	Horsefood	voer	zo	speciaal?		

Alle	 vitaminen	 in	 de	 brokken	 zijn	 gecoat,	 omdat	

tijdens	 het	 persen	 en	bij	 de	 opslag	 de	waarden	 van	

vitaminen	dalen.	Daarom	zijn	de	vitaminen	voorzien	

van	 een	 beschermend	 laagje.	 Hierdoor	 blijven	 de	

vitaminen	 stabieler	 en	worden	hun	waarden	 langer	

behouden.	

Ook	 wordt	 gecoate	 biotine	 toegevoegd	 voor	 een	

glanzende	vacht	en	sterke	hoeven.	

	

Ter	 verbetering	 van	 het	welzijn	 en	 het	 verhogen	 van	

natuurlijke	 afweer	 zijn	 natuurkruiden	 en	 zinkchelaat	

(organische	 zink)	 in	 de	 meeste	 Horsefood	 The	 Best	

paarden	voeders	verwerkt.		

In	 alle	 krachtvoeders	 is	 koperchelaat	 (organische	

koper)	 verwerkt.	 Deze	 vorm	 van	 koper	 wordt	

praktisch	 in	 zijn	 geheel	 in	 de	 bloedbaan	 opgenomen.	

Hierdoor	 wordt	 overbodige	 belasting	 van	 de	

spijsvertering	en	diverse	organen	voorkomen.	

Informeer	 gerust	 bij	 Dressuurstal	 De	 Haarhof	 naar	 de	mogelijkheden	 voor	 uw	 paard!	 Er	 zijn	

meer	 dan	 20	 soorten	 brokken	 en	 mixen	 (muesli’s)	 dus	 voor	 ieder	 paard	 iets	 geschikts	 wat	

resulteert	in	een	gezond,	vitaal	en	tevreden	paard.		

Voor	meer	informatie:	www.dehaarhof.nl		

	

SGW DEMONSTRATIE
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In het Westerkwartier zijn een 16-tal mooie routes ontwikkelt, 
waar je naar hartelust het landschap van het Westerkwartier kunt 
ervaren. Rijden tussen de coulissen, met achter iedere houtwal 
een verrassing, of lekker door het Trimunt,  door de polders en 
zelfs door het Nationale Landschap Middag-Humsterland. In het 
Westerkwartier kun je er dus lekker op uit met je paard.

Wil jij een leuke route rijden of mennen met jouw paard? Op de 
sites www.enjoytheride.nl en www.westerkwartierpaardenkwartier.
nl vind je een overzicht van alle routes, inclusief startplaatsen en 
overnachtingsplaatsen.
Jaarlijks wordt er door Stichting Westerkwartier Paardenkwartier 
een leuke rit voor ruiters en menners georganiseerd, genaamd 
Westerkwartier Paardenvertier.
Veel rijplezier in het Westerkwartier!

Vorig jaar was Hester Klompmaker de win-
nares van de Grote Prijs tijdens CH Marum. 
Tijd om eens te vragen hoe haar carrière 
begonnen is.

We hadden thuis een fjord waarop mijn 
broer,zusters en ik hebben leren ponyrij-
den. Maar omdat we alle 4 enthousiast 
waren en we thuis genoeg ruimte hadden, 

kregen we uiteindelijk allemaal een eigen 
pony. We gingen veel samen rijden, bui-
tenritten maken, speelden tikkertje en 
cowboytje, galoppeerden door de weilan-
den en gingen samen naar wedstrijden. Ik 
ben doorgegaan met de paarden en heb de 
instructeurscursus gevolgd.
Toen ik 19 was wilde ik 3 maand stage lo-
pen bij Franke Sloothaak en  Schockemoh-
le in Duitsland. Maar ik heb er uiteinde-
lijk 2 jaar gewerkt. Toen ik terug was in 
Nederland wilde ik in deeltijd paardrijden, 
maar ik was al gauw zo druk met rijden en 

lesgeven dat er geen tijd meer was voor 
een andere baan.

In 1994 heb ik een hal met paardenboxen 
gebouwd waardoor ik nu ruimte heb voor 15 
paarden. Het springen heeft mijn voorkeur 
omdat dat meer afwisselend is. Trainen op 
ontspanning, balans en gehoorzaamheid 
tussen de hindernissen en de springtech-

niek verbeteren. 
Ik heb meerdere paarden, waaronder friese 
hengsten, naar de Z2 dressuur gereden en 
de dressuur is de basis van het springen. 
Ik vind het mooi om de paarden in de juiste 
balans te laten lopen, te gymnastiseren, en 
gehoorzaam te maken.
 
Springcommissie
Ik ben een van de 3 leden van de spring-
commissie. Wij selecteren jonge hengsten 
die na goedkeuring gebruikt kunnen worden 
voor de fokkerij van springpaarden. Tijdens 

het verrichtingsonderzoek zijn we een dag 
in de week in Ermelo om de hengsten te vol-
gen en te beoordelen. Het is erg interessant 
om de fokkerij van zo dichtbij te volgen.
 
Ik heb vele jaren jonge instructeurs opgeleid 
in Ermelo voor de Orun Allround Instruc-
teursopleiding. Tevens ben ik vanaf het 
begin betrokken bij het Trainersplatform en 
het Rabobank Talentenplan. Ik heb de coach 
opleiding gevolgd. Ik blijf mijzelf ontwik-
kelen en probeer overal nieuwe kennis en 
inspiratie op te doen. Ik vind het hartsikke 
leuk om fanatieke ruiters les te geven en 
te coachen. Door het geven van een paar 
goede tips kun je soms veel veranderen en 
het is mooi om de ontwikkeling te zien. Ik 
ben zelf erg fanatiek en perfectionistisch en 
vind het erg leuk om mensen te helpen.
 
Wederom van start op CH Westerkwartier
Onze tweeling van 12, Roelof en Jorinde 
gaan op zaterdag in de klasse B bij de 
paarden van start.  Jorinde zal ook nog met 
haar pony’s meerijden. Zelf zal ik ook zeker 
van de partij zijn en proberen mijn titel te 
verdedigen. Er is steeds minder animo voor 
graspistes. Dat is jammer maar door het 
wisselvallige weer heb je niet altijd een 
goede bodem en kunnen paarden onzeker 
worden door een slechte afzet en is er 
meer kans op blessures.  Maar paarden 
moeten leren springen op een grasbodem 
en op CH Westerkwartier kunnen ze veel 
ervaring op doen. Het is geweldig dat zo’n 
mooi grasconcours met goede geldprijzen 
en vele vrijwilligers in het Westerkwartier 
doorzet. Hopelijk wordt het mooi weer en 
een gezellige dag.

De jeugd heeft de toekomst, dat is het motto van Divoza CH Westerkwartier! 

Dit jaar staat de bixie in de klasse dressuur voor het eerst op het programma. De bixie wedstrijden zijn speciaal 
ontwikkeld voor kinderen. Een van de deelnemers is Elyse Postema uit Ee. Elyse is 7 jaar oud en gaat met haar pony 
Blacky meedoen aan de bixie. “Ik heb erg veel zin om mee te doen aan de bixie op CH Westerkwartier met mijn pony 
Blacky. Mijn pony is 23 jaar maar nog heel erg fanatiek, soms rijd ik hem daarom ook wel eens met een elastiekje. 
Eigenlijk vind ik springen en western het leukst maar ik moet nog heel veel leren en daarom rijd ik ook veel dres-
suur. Ik hoop dat het op zaterdagochtend 20 mei heel erg goed gaat, komen jullie kijken? Groetjes Elyse en hoefjes 
van Blacky.”

MEN- EN RUITER-
ROUTES IN HET 
WESTERKWARTIER
Lekker met je paard(en) rijden door 
het Westerkwartier.

Naam

Wietse van der Velde
Woonplaats
Frankrijk

Hoe lang bent u al actief in de paar-
densport?
Ik ben al vanaf mijn 11e actief in de 
paardensport en al zo’n 57 jaar lid 
van de KNHS.

Op welke wijze bent u betrokken bij 
CH Marum, nu CH Westerkwartier?
Ik ben parcourbouwer. 

Hoe vaak bent u er actief?
Ik ben al meer dan 25 jaar actief als 
parcourbouwer bij het concours.  

Wat maakt CH Westerkwartier 
bijzonder?
De sfeer op het concours is altijd erg 
prettig. Daarnaast is het mooi om 
te zien dat er iedere editie weer zo’n 
groot aantal deelnemers deelneemt. 
De afwisseling in de rubrieken maakt 
het concours wel bijzonder, dit zie je 
niet zoveel meer in het noorden.

Wat vindt u het leukste onderdeel 
van CH Westerkwartier? 
Als parcoursbouwer is dat natuur-
lijk het springen maar ik geniet ook 
altijd van de tuigpaarden.

Wat is uw mooiste herinnering aan 
CH Westerkwartier?
Het afscheid van Van Mispelaar.

Toekomst, hoe lang gaat u nog door?
Haha, dat vragen veel organisaties 
van concoursen aan mij. Nou in ieder 
geval nog een jaar maar zolang ik 
nog fit ben ga ik gewoon door!

Hoe ziet u de toekomst in de paar-
densport?
Ik zie de toekomst van de paarden-
sport wel positief  voor mij. Maar ik 
denk wel dat de concoursen op gras 
steeds meer deelname gaan mis-
sen. Tegenwoordig wil iedereen op 
een zandbodem rijden. Daarnaast 
gaan de “grote jongens” steeds 
vaker door de week op wedstrijd en 
niet meer in het weekend, dat is wel 
erg jammer.

vragen 
aan...10

Winnaars uit het verleden

De jeugd heeft de toekomst...

interview met Elyse Postema
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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

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

																										 	

• 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 

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

www.hjcmanege.nl 
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De ponykeuring is inmiddels een elk jaar terugkerende rubriek 
en trekt elk jaar vele deelnemers en vooral veel publiek, waar-
onder vele opa’s en oma’s. Gertha Wolters en Desiree Ouwens 
zijn de dames achter deze, voor kinderen zo leuke rubriek.

Desiree heeft het gehele administratieve gedeelte in haar be-
heer, wat zij ook erg leuk vindt om te doen. Gertha zorgt voor het 
facilitaire gedeelte zodat op de dag van de pony keuring het ge-
heel in goede banen wordt geleid en het allemaal veilig verloopt. 
Samen is het al een aantal jaren een geolied team. “We hebben 
er ontzettend veel lol aan en vinden het leuk om de keuring elke 
keer weer tot een geslaagde rubriek te laten zijn” aldus Desiree. 
Elk jaar komen er kinderen tot 14 jaar hun pony tonen voor een 
twee koppige jury. De kinderen nemen dit zeer serieus en zijn 
weken van tevoren al aan het oefenen en hun creaties aan het 
voorbereiden. De pony’s worden door de kinderen naar hun 
eigen idee op hun mooist gemaakt en getoond in de ring. Van 
prinsessen tot boertjes en Aladins schitteren in de ring.
Ze worden onder andere beoordeeld op creativiteit, omgang 
met de pony en uiteraard ook of de pony goed verzorgd is en 
goed voorgebracht wordt.
Naast het opstellen voor de jury moeten ze een stukje stappen 
en ook een stukje draven met de pony aan de hand. Uiteraard 
is er voor alle deelnemers een prijs wat gesponsord wordt door 
DIVOZA Horseworld. 
Ook dit jaar zijn de inschrijvingen alweer in volle gang en kan er 
worden ingeschreven via het inschrijfformulier, te vinden op de 
site van CH Westerkwartier.

Dit jaar staat er een nieuwe dressuurrubriek op het programma, namelijk de 
teamdressuur. 

Deze rubriek wordt verreden op zaterdagmiddag.  In deze rubriek strijden 
teams, bestaande uit iemand van 20 jaar of jonger en iemand van 50 jaar of 
ouder, tegen elkaar om de hoogste eer. De combinaties rijden een dressuur-
proef op hun eigen niveau (tot en met Prix st. George). De individueel behaalde 
prestaties worden bij elkaar opgeteld en het team met de hoogste score wint.  
Meerdere teams hebben zich inmiddels voor deze rubriek aangemeld. Vanuit 
het Westerkwartier zijn dit onder andere Johanna en Angela van Duinen, Odilia 
en Margot Arkema.  Het belooft een spannende strijd te worden!

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

✔ Bixie
✔ Ponykeuring
✔ 50+/-20 showrubriek
✔ Gratis ponyrijden op zaterdagmiddag
✔ Dressuur pony’s B t/m ZZ
✔ Kür op muziek pony’s L t/m Z
✔ Springen pony’s  BB t/m ZZ
✔ Dressuur paarden B t/m Z2
✔ Springen paarden BB en B 
✔ SGW demonstratie
 
Zondag
✔ Tuigpaarden
✔ Dressuur paarden B t/m Lichte Tour
✔ Kür op muziek paarden L t/m ZZ-Zwaar
✔ Springen paarden L t/m ZZ
✔ Grote Prijs CH Westerkwartier

Ponykeuring
Naam

Bea Dijk
Woonplaats: Nietap

Hoe lang bent u al actief in de paar-
densport?
Ik ben al meer dan 40 jaar actief in de 
paardensport. Op 8 jarige leeftijd ben ik 
begonnen bij de pony’s. Op mijn 16e ben 
ik overgestapt naar de paarden en reed 
ik zowel dressuur als springen. Toen ik 18 
was ben ik ook tuigpaarden gaan rijden. 
Eerst alleen damesrubrieken maar later 
ook tuigpaarden onder het zadel en de 
reguliere rubrieken.  

Op welke wijze bent u betrokken bij CH 
Westerkwartier?
Ik ben naast deelnemer  bij de dres-
suur en tuigpaarden ook jurylid bij de 
dressuur en ook nog moeder van een 
ponyrijdende dochter.

Hoe vaak bent u al actief 
geweest?
Ik ben de tel kwijt geraakt, er zijn wel 
een 3 tal verschillende lokaties voorbij 
gekomen.

Wat maakt jureren zo leuk?
Ik vind het belangrijk om ook wat voor 
de sport terug te doen, en betrokken te 
bllijven en de ontwikkelingen te volgen. 
Ik kan enorm genieten van nieuwe jonge 
combinaties.

Wat maakt CH Westerkwartier bijzonder?
Ik vind dat de organisatie enorm zijn 
best doet om een gevarieerd program-
ma aan te bieden. O.a. voor de jeugd de 
ponykeuring, en met dit jaar weer iets 
nieuws de -20 & + 50  rubriek.

Wat is uw mooiste herinnering CH Wes-
terkwartier?
De overwinning van Peterhead  zijn de-
buut op het bomvolle sportpark in Marum.

Hoe ziet u de toekomst voor zich?
Ik hoop nog lang van de paardensport te 
kunnen genieten, en dat het niet aan al-
lerlei regel- en wetgeving ten onder gaat.

Wat wilt u nog kwijt aan de lezers?
Ik heb groot respect voor het bestuur  
en de overige  vele vrijwilligers die dit 
concours organiseren en er vele uren 
insteken. Hopelijk wordt dit ook door alle 
deelnemers gewaardeerd ook al duurt 
misschien een uitslag  een keer wat lan-
ger of zit er een hobbeltje in het veld.

vragen 
aan...10

PROGRAMMA 
CH Westerkwartier

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

Terrein 
CH 

Westerkwartier

E22

N358

N358

N358

‘Jong’ en ‘oud’ strijden 
samen om de 
hoogste eer
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Emir R

Hengstenshow

Vrijdag 18 maart grote hengstenshow

18 maart 2017

HJC Manege, Hoofdstraat 53 in Tolbert
aanvang 20:00 u.

i.s.m. hengstenstation Van Uytert en Team Nijhof

WWW.STALBROUWER.COM
Marthijs Brouwer
+31 630551138
marthijs@stalbrouwer.com

Leo Brouwer
+31 612720084
leo@stalbrouwer.com

Contact

Namelus R

Incognito

Triomphe de Muze

Uitstraling en
beweging

WWW.STALBROUWER.COM

United

Painted Black

Incognito

Leo Brouwer
06 12 720 084
leo@stalbrouwer.com

Marthijs Brouwer
06 30 551 138
marthijs@stalbrouwer.com

Stal Brouwer
Achter ‘t Hout 17
9461 TH Gieten

	

	

	

www.finessekeukens.nl	
Tel:	0594-549434	

	Voor	al	uw	interieur	wensen	

	KEUKENS	

	MEUBELEN	

	KASTEN	

Vraag een gratis adviesgesprek 
aan.

Als ondernemer doet u dat ook. 
Hee
 u wel eens aan een 
energieprofessional gedacht? De 
energiebranche is complex en 
tegelijkertijd is de sector in 
transitie. Wij zorgen met onze 
energiemonitoring dat u zelf 
inzicht krijgt in het verbruik en 
slaan deze data voor u op. Zo 
zorgen we dat uw bedrijf klaar is 
voor de toekomst.

IK WERK ALLEEN MET 
PROFESSIONALS.

besparen@enpron.nl ENPRON

Onderhoudsbedrijf 
en Timmerwerken

• Verbouw
• Renovatie
• Trappen
• Kozijnen
• Dakkapellen

Trimunterweg 1
9363 VM
Marum

tel. 0594 - 641 271

www.coachingpraktijkjanny.com • tel. 06-23995697

                                      

             
 •Ambulante begeleiding            •Ondersteuning dier en natuur                                                                     
 •Hulp bij angst voor dieren       •Trainen met paarden                                                                                      
                                                                                                                          
www.coachingpraktijkjanny.com  tel.06-23995697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Ambulante begeleiding            
•  Ondersteuning dier  

en natuur
• Hulp bij angst voor dieren       
• Trainen met paarden         

Vraag een gratis adviesgesprek 
aan.

Als ondernemer doet u dat ook. 
Hee
 u wel eens aan een 
energieprofessional gedacht? De 
energiebranche is complex en 
tegelijkertijd is de sector in 
transitie. Wij zorgen met onze 
energiemonitoring dat u zelf 
inzicht krijgt in het verbruik en 
slaan deze data voor u op. Zo 
zorgen we dat uw bedrijf klaar is 
voor de toekomst.

IK WERK ALLEEN MET 
PROFESSIONALS.

besparen@enpron.nl ENPRON
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Steeds meer inwoners van kleine kernen 
krijgen te maken met voorzieningen die 
in het eigen dorp verdwijnen. In het rijtje 
van de supermarkt en het postkantoor 
hoort ook steeds vaker het bankkantoor 
dat wegvalt. Een toenemend aantal dor-
pen en kleine steden moet het hierdoor 
stellen zonder eigen bankfaciliteiten. De 
leefbaarheid van de regio en de lokale 
gemeenschap staat hierdoor onder druk. 
Verenigingen, sportclubs en winkeliers 
kunnen geen geld meer afstorten en 
consumenten moeten geldzaken online 
doen. Tegen die stroom in kiest Regio-
Bank ervoor het aantal bankkantoren 
uit te breiden, naar inmiddels meer dan 
530. Vooral buiten de grotere steden is 
en blijft de behoefte bestaan om voor 
bankzaken binnen te kunnen stappen 
bij een bankkantoor. Een onderzoek van 
onderzoeksbureau Motivaction beves-
tigt dit. Meer dan 75%  van de onder-
vraagden geeft aan een bank in de buurt 
te willen waar ze nog gewoon binnen 
kunnen lopen.

De Adviseurs van RegioBank vestigin-
gen te Grootegast en Marum vinden 
dat een bankkantoor onderdeel is van 
de lokale gemeenschap. ‘Daarom wil 
RegioBank dat kleine steden en dorpen 
een eigen bankkantoor met bankfacili-
teiten behouden.’ Vertellen de adviseurs 

van RegioBank in Marum 
en Grootegast. RegioBank 
bewijst dat het mogelijk is 
een netwerk van kantoren te 
onderhouden zónder hoge 
kosten voor bijvoorbeeld 
gebouwen. Adviseurs van 
RegioBank zijn zelfstan-
dig ondernemers die bijna 
altijd onder eigen naam een 
assurantiekantoor hebben. 
‘Die combinatie maakt dat wij 
kunnen blijven bestaan. Onze 
klanten vinden het bovendien 
prettig om alles onder één 
dak te hebben,’ vertellen de 
adviseurs van RegioBank 
Marum en Grootegast.

De lokale wortels en het 
persoonlijk contact zorgen 
ervoor dat de adviseur van RegioBank 
zijn klanten goed kent. Klanten kunnen 
hun geldzaken regelen met iemand die 
ze kent en weet wat er speelt in hun 
omgeving. ‘RegioBank vindt het belang-
rijk om dichtbij haar klanten te staan. Wij 
zijn met onze klanten en hun buurt ver-
bonden. Voor eenvoudige, maar ook voor 
ingewikkelde bankzaken is het heel pret-
tig dat mensen niet ver hoeven te reizen 
naar hun bank,’ zeggen de adviseurs 
van RegioBank in Marum en Grootegast 

‘Klanten kunnen hun geldzaken regelen 
zoals zij dat willen. Op kantoor, thuis via 
Internet of via een app op de smartpho-
ne, want ook dat kan natuurlijk bij Regio-
Bank. We nemen graag de tijd voor een 
persoonlijk gesprek. Gewoon met een 
kop koffie. Op deze manier luister je naar 
de klant en kan je echt advies op maat 
geven. Iedereen is van harte welkom op 
ons kantoor aan Raadhuisstraat 15 te 
Marum of Marktplein 9 te Grootegast.

Reproplus is een zelfstandige KI organi-
satie die zorg draagt voor een optimale 
service en dienstverlening  bij het drach-
tig worden van runderen. Wij zijn een on-
afhankelijke partij en hierdoor kunnen wij 
bijna van alle beschikbare stieren rieten 
leveren. Naast het ras Holstein beschik-
ken wij ook over alle andere rassen. Ons 
klantenbestand bestaat uit grote boeren-
bedrijven maar ook veel hobbyboeren, dit 
maakt ons werk leuk variërend. Ons werk-
gebied is Westerkwartier, Lauwersland en 
Noordenveld. 

Repro staat voor reproductie en de plus 
staat voor een stukje extra service. Dage-
lijks zijn ervaren inseminators van Repr-
oplus op pad om rundvee op deskundige 
wijze drachtig te maken. Wij gaan iedere 
werkdag en op zaterdag  in twee geschei-
den rondes langs de boeren. Op zondag 
worden er twee rondes achter elkaar 
gereden. Gescheiden rondes, korte lijnen, 
flexibel en breedste stieraanbod zijn ken-
merken die goed passen bij ons bedrijf.

Naast onze hoofdtak insemineren, doen 
wij ook aan Doe Het Zelf begeleiding, 
vruchtbaarheidsbegeleiding en parings-

advies. Hierdoor kunnen wij een optimale 
service verlenen richting de klant.

Sinds een aantal jaren hebben wij bijna 
ons gehele stierenaanbod online staan op 
bestel.reproplus.nl. Op deze manier kun-
nen boeren de rieten gemakkelijk online 
bestellen.

Naast bovengenoemde diensten leveren 
wij ook oormerken voor koeien, schapen 
en geiten. Wij leveren oormerken van Q 
Flex. Schapen- en geitenmerken hebben 

wij altijd op voorraad, deze kunnen wij 
snel en gemakkelijk bij u op naam zetten. 

Vragen? Wij zijn iedere dag bereikbaar via 
ons telefoonnummer 0594 – 611646. Voor 
opgave van een inseminatie kunt u bellen 
met 0594 – 614671, hier kunt u gemakke-
lijk uw inseminatie doorgeven door middel 
van uw naam, woonplaats en stierkeuze. 

Wij wensen alle deelnemers van CH Wes-
terkwartier veel succes toe!

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn. 
draagt bij aan lokale leefbaarheid

Reproplus - een optimale service en dienstverlening  
bij het drachtig worden van uw runderen Sponsoren:

HOOFDSPONSOREN
Dierenkliniek Marum-Grootegast - Marum
Divoza - Leek
Enpron - Opende
Loon- en grondverzetbedrijf Luimstra - Surhuizum
Notebomers bouwgroep - Lutjegast
Rabobank - Leek
Reproplus - Lutjegast
Stoeterij Eloma Hoeve - Opende 

RUBRIEKSPONSOREN
Aannemersbedrijf Palsma - Marum
Accon avm adviseurs en accountants - Drachten
Arend Krol Traktoren en Landboumachines - Marum
Bakker Auto Centrum Warffum b.v. - Warffum
Bloemsierkunst Birrit - Marum
BXM Horses – Gasteren
De Boer Industrietechniek B.V. - Groningen
Dierenarts K. de Vries - Midwolde
Dressuurstal de Haarhof - Marum
Eemsned - Losdorp
EFO Paardenverzekering - Heerenveen
Friesland Lease - Drachten
Gerard van Dellen Agrarische Dienstverlening - 
Opende
Hippics Design - Rolde
HJC-manege - Tolbert
Horse Service International - Meterik
HRM recycling - Leek
Hubo - Opende
Kramp - Leek
Loonbedrijf Krans - De Wilp 
Loonbedrijf Stuut - Jonkersvaart
Makelaardij Arend o.g - Marum
Noord Machines b.v. - Marum
Notebomer Houtconstructies - Marum
Onderlinge paardenverzekering Maatschappij - 
Marum
Remon Waterbehandeling b.v. - Marum
Stichting Manege De Linde - Marum
Trainingscentrum Esther Liano - Harkema
VDM Hypotheek- en Financieel advies - Marum
Yarden Uitvaartzorg Westerkwartier eo – Almere
YH Photoarts – Niekerk
Zingstra b.v. - Zuidvelde

SPONSOREN
Accres accountantskantoor - Marum
Agnes Kalk Paardensportmassage - Drachtstercom-
pagnie
Arkies Sporthorses - Oosterzand
Ausma veehandel - Nuis
Autobedrijf de Zoom - Surhuisterveen
Autobedrijf Jonkman - Marum
Bouwbedrijf Th. vd Tuin - Opende
BBZ Bouwbedrijf - Zwaagwesteinde
Fripaan - Marum
Grondverzetbedrijf W. Cazemier - Tolbert
H. Sinia Transport - Zuidhorn
Handelstal Sipko Sipkens - Hoogkerk
Harry Zuur gazonmaaiers – Opende 
Hazenberg veevoeders - grootegast
Hoefsmid Oebele van de Bos - Opende
Hoeksma Klussenbedrijf - Marum
Houtenbouwmaterialen.nl - Surhuisterveen
Installatiebedrijf G. Bron B.V. - Opende
Kapsalon Kreatief - Opende
Lely Center Noord - Heerenveen
M. Meinsma Veehandel - Ravenswoud
Marskramer - Marum
Mc Donalds - Drachten
Notaris P.K. de Boer - Marum
Onderlinge paardenverzekering Surhuisterveen - 
Surhuisterveen e.o.
Primera - Marum
Regiobank - Marum
Rene van der Heul Instructie en training - Tolbert
RS Handel- en Bestratingsbedrijf - Surhuisterveen
Siersmederij Rijpma – Surhuizum 
Stal Haarsterweide - Marum
Steenzco - Surhuisterveen
Strikwerda auto’s – Noordwijk 
Supermarkt Poiesz - Opende
Tuincentrum ’t Kampke – Surhuisterveen 
Van Breden fourage - De Wilp
Visibleskincare - Beetsterzwaag
Vlaggenindustrie - Groningen
Wegrestaurant In de Klaver - Niebert
Wijma Beton boor- en zaagbedrijf - Drachten
Welkoop - Marum
Zaccini A&J Fashion b.v. - Niebert

VERKOOP VAN GEBRUIKTE BOUWMATERIALEN O.A. HOUT, DEUREN, 
PLAATMATERIALEN, DAK- EN VLOERHOUT ENZ.

Arend Rosema

Openingstijden:
woensdag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en na telefonische afspraak

Tel.nr.: 06 – 22 71 49 28

Zuiderhoeksweg 1C, 9364 TC Nuis 
(op het terrein van handelsonderneming Postmus)
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Op 18 oktober 2016 zijn Wim Cazemier 
(49), Marjan Cazemier (45 ) en Koen Ca-
zemier (9) naar Amerika verhuisd. Na 21 
jaar de Hengstenhouderij /Trainingstal 
in Nuis te hebben gerund zijn zij sinds 
begin november woonachtig in het dorp 
Spencerville, een klein plaatsje in het 
Noord Oosten van de staat Indiana, on-
geveer 2,5 uur ten zuiden van Detroit.

Wim verteld, leven, wonen en de kost 
verdienen in Amerika of Canada heeft 
mij mijn hele leven al bezig gehouden. De 
drijfveer om te emigreren was de handel 
die we de laatste 17 jaar deden met deze 
landen en het invullen van kennisover-
dracht aan de mensen. Daarnaast genie-
ten wij erg van de vrijheid en de ruimte 
hier. De voorbereiding van de verhuizing 
(emigratie ) heeft bijna 3 jaar in beslag 
genomen, maar in augustus 2016 kregen 
we het visum.

Opstartproblemen
We hebben wel opstart problemen gehad, 
alleen een visum is niet genoeg. Het 
meest belangrijke is het SSN nummer, 
dit is vergelijkbaar met het Burgerser-
vicenummer in Nederland. De aanvraag 
verliep zeer traag en duurde ruim 10 we-
ken. Zonder dit nummer kun je eigenlijk 
niets. Alles wat je wilt, zoals het openen 
van een bankrekening, het aanvragen van 
een rijbewijs of verzekering e.d lukt niet. 
Maar dat is nu allemaal achter de rug en 
we draaien.

Het bedrijf
Wij hebben hier een paardenbedrijf met 
21 boxen, een binnenbak en ongeveer 17 
hectare grond waarvan ongeveer 6 hecta-
re bos. Het volledige bedrijf is geïsoleerd 
en bevindt zich onder 1 dak, dit is zeer 
aangenaam en zeker in de winter. Vanaf 
het begin zijn de stallen gevuld met tuig-
paarden waarvan diverse in het verleden 
door onszelf zijn gefokt en geëxporteerd. 
Wij wonen op de rand van een gebied 
waar een grote Amish gemeenschap 

woont, ik denk ongeveer 2x de grote van 
het Westerkwartier. De paarden die hier 
op stal staan zijn veelal in eigendom 
van Amish klanten maar er zijn ook een 
aantal in ons eigendom. Wij trainen en 
vermarkten voor de mensport maar er is 
ook grote belangstelling vanuit de dres-
suurwereld. Afgelopen week hebben we 
er zelfs eentje verkocht naar Hawaii!

We hebben nog 5 paarden in Neder-
land. Dit zijn de goedgekeurde hengsten 
INDIANA en ATLEET, 2 fokmerries en een 
2 jarige hengst. Een paar hiervan staan 
op ons oude bedrijf (nu Stal 83) aan de 
Oudeweg 53 in NUIS.

Achterlaten van familie
Het gemis van familie en kennissen is 
er zeker, maar met de mogelijkheden 
via internet kunnen wij dit gedeeltelijk 
opvangen. Wij zijn ontzettend blij dat 
onze 9 jarige zoon Koen het erg naar zijn 
zin heeft hier. Het is bijzonder om te zien 
hoe hij in korte tijd de Engelse taal onder 
de knie heeft. Hij praat tegen ons nu al 
half Engels/Nederlands. Koen heeft het 
enorm naar zijn zin op zijn nieuwe school, 
hij wordt iedere morgen opgehaald 
en terug gebracht met de Schoolbus.  
Fietsend naar school zoals in Nederland 
is hier niet aan de orde. Het is ongeveer 
4 kilometer maar fietspaden zoals in 
Nederland zie je hier niet en zeker niet op 
het platteland. Koen speelt sinds kort 2x 
per week baseball waar hij veel plezier 
aan beleeft.

De omgeving
Voor Amerikaanse begrippen hebben wij 
een zachte winter achter de rug. Het kan 
hier erg koud zijn met veel sneeuw. We 
hebben dit al diverse malen meegemaakt 
met temperatuurverschillen van 20 gra-
den in minder dan 24 uur! Op het moment 
van schrijven is het lekker voorjaarsweer 
met ruim 20 graden. Het gazon (iets meer 
dan een hectare) is inmiddels alweer 
gemaaid, een grote klus want het is toch 

wel iets meer dan in Nederland. Geluk-
kig hebben we een royale grasmaaier 
met een werkbreedte van 2 meter. Wat 
hierbij nog ontbreekt? Mijn vader want 
die klaarde deze klus in Nederland altijd 
(haha). 

Het contact met de mensen uit de regio 
is goed, doordat ik hier de afgelopen 
jaren al vaak ben geweest bouw je al wel 
een kennissenkring op. Maar het duurt 
nog wel een poosje voordat je overal je 
weg in vindt zoals, boodschappen doen 
en het betalen met cheque’s. Online ban-
kieren is hier niet vanzelfsprekend maar 
ook daar wen je aan. 

Open Huis
Afgelopen zaterdag hebben we onder 
perfecte weersomstandigheden een 
Open Huis gehouden, ruim 200 bezoe-
kers kwamen erop af. We hebben die dag 
uitleg gegeven over de manier van trainen 
en opleiden van de bij ons gestalde paar-
den. Ook hebben we de bij ons gestati-
oneerde hengsten getoond, zowel aan 
de hand als aangespannen en onder het 
zadel. Tevens hebben we enkele nakome-
lingen van een 3 tal hengsten laten zien. 
De aankomende zomer zullen we deel-
nemen aan diverse shows. Dit zal iets 
anders gaan dan in Nederland waar we ‘s 
morgens de paarden opladen en aan het 
einde van de middag weer thuis waren. 
Doordat de afstanden groter zijn, vaak 
minimaal 3 uur rijden, zijn deze shows 
vaak meerdaags.

Dit ‘kort’ samengevat, een heel nieuw 
avontuur waar we veel plezier aan bele-
ven ,met nog enorm veel uitdagingen in 
het vooruitzicht! Wij wensen alle deelne-
mers veel succes op het CH Westerkwar-
tier! Vriendelijke groet Wim, Marjan en 
Koen

Ook dit jaar zullen de tuigpaarden niet ontbreken op CH Westerkwartier. 
Op zondagmiddag zullen de rijders van Cat.4 Noord weer de ring betre-
den en strijden om de hoogste eer. Met hun spectaculaire manier van 
bewegen en het hoofd fier verheven bezorgen zij menigeen kippenvel 
momenten.
De volgende rubrieken staan op het programma: kleine limiet, grote li-
miet,  ereklasse, damesnummer en het tweespan en verder zal de jeugd-
rubriek verreden worden. Dit is een rubriek waarin de jeugd onder de 16 
jaar, onder begeleiding van een volwassene, een tuigpaard presenteert.  
Kortom een veelzijdig programma voor alle tuigpaard liefhebbers.

Hoe is het nu met...

Wim Cazemier
Bericht uit Spencerville Indiana

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

Naam

Yvonne van Trigt
 
Woonplaats
Hoogersmilde
 
Hoe lang bent u in de paardensport 
actief?
Ik ben al heel lang betrokken bij de 
paardensport, eerst als ponyrui-
ter, later, toen ik mij een paard kon 
veroorloven, ben ik verder gegaan...
heb de hippische beroepsopleiding 
gedaan, ben zo’n  13 jaar bij de KNHS 
betrokken geweest bij de ontwikke-
ling van de jeugd- sport.
Thuis leiden we jonge paarden op, 
meest voor de springsport, en dat 
wordt nu voornamelijk gedaan door 
mijn dochter Laura. Door de week 
geef ik nog instructie en ben regel-
matig op de concoursen te vinden als 
omroepster of als jurylid.

Op welke wijze bent u betrokken bij 
CH Westerkwartier?
Ik ben bij dit concours aanwezig als 
omroepster.
 
Hoe vaak bent u er actief?
3-5 jaar geleden ben ik door de 
voorzitter,  Gerard Arkema, gevraagd 
en dus nog niet zo lang bij dit mooie 
concours...
 
Wat maakt CH Westerkwartier bij-
zonder?
Als omroepster ben je van begin tot 
eind betrokken bij de wedstrijd, geef 
je zo goed mogelijk de informatie 
door en  probeer je het vooral voor de 
toeschouwers interessant  te maken 
en we gunnen natuurlijk iedere deel-
nemer  een mooie wedstrijd!
 
Wat vindt u het leukste onderdeel 
van CH Westerkwartier? 
CH Westerkwartier, het concours, 
is zo bijzonder omdat aan de mees-
te facetten van de paardensport 
aandacht wordt gegeven. Van de 
kleinste  jeugd tot en met de Subtop,  
bixies, dressuur, springrubrieken, 
tuigpaardenrubrieken. Van keuringen 
tot shows..
Alles is er, met dank aan het bestuur, 
welke dit weer mogelijk maakt en aan 
de vele vrijwilligers!!! 
Prachtige terreinen...een gezellig 
strodorp...Super!
 
Wat is uw mooiste herinnering aan 
CH Westerkwartier?
Herinneringen....zo was er een jaar 
met veel wind en regen, tuigpaarden-
rubrieken shetlanders, ze deden zo 
hun best, paardjes en rijders! Vorig 
jaar, de prachtige show met de Frie-
zen, en natuurlijk de jeugd....op hun 
allermooist, met hun pony’s...ieder 
jaar weer genieten! 

Hoe ziet u de toekomst voor zich?
Zo zal het blijven, want hoewel er 
steeds meer locaties komen met 
prachtige all-weather  pistes, is dit 
een echt CONCOURS-HIPPIQUE, met 
voor elk wat wils...
 
Wat wilt u nog kwijt aan de lezers?
Ik zou zeggen; kom allemaal naar de 
concours terreinen,  alle dagen mooie 
sport en gezelligheid!!!

vragen 
aan...10

slangen

koppelingen en appendages

slang- en kabelhaspels

plaatmateriaal

afdichtingen

glasweefselproducten

www.deboerit.nlTuigpaarden op 
CH Westerkwartier
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WESTERKWARTIER – Woon jij in het Wes-
terkwartier en ben je 18 jaar of jonger?
Ben je actief in de officiële spring- of 
dressuurwedstrijden en dus ook lid van 
een paardensportvereniging? Dan is dit 
misschien iets voor jou. Begin september 
2017 wordt er een selectieavond bij de 
HJC Manege te Tolbert georganiseerd en 
maak hiermee maak je kans op 12 trainin-
gen in de categorie dressuur of springen. 
De trainingen worden verzorgd door Jans 
Zweep (springen) uit Groningen en Odilia 
Arkema (dressuur) van Dressuurstal De 

Haarhof te Marum. De Stichting WKPK 
verzorgd deze extra trainingen al sinds 
2010. Het bieden van deze extra kansen 
aan talentvolle ruiters of amazones is één 
van de initiatieven van Stichting Wester-
kwartierPaardenkwartier. 
Er worden 12 dressuurlessen en 12 
springlessen beschikbaar gesteld voor 
jeugdig talent uit het Westerkwartier 
om de kwaliteit van de paardensport in 
het Westerkwartier op een hoger plan te 
brengen.” Naast dit speerpunt heeft de 
stichting nog 3 speerpunten: verbreden 

en verdiepen van kennis door middel van 
(paarden-) ondernemerscafés, gezamen-
lijke promotie/PR via een eigen website en 
het ontwikkelen van ruiter- en menroutes 
in het Westerkwartier. Zo werd in april 
alweer voor de zesde keer het evenement 
Westerkwartier Paardenvertier 2017 geor-
ganiseerd. 
“Het Westerkwartier is het ‘dichtst-
bepaarde’ gebied van Nederland. De 
provincie wil de paardenbranche in het 
Westerkwartier graag versterken en meer 
recreatie op alle gebieden van paarden-
sport stimuleren. Vandaar dat wij in 2009 
onze stichting hebben opgericht,” vertelt 
Gerard Arkema.  De trainingen hebben de 
afgelopen jaren bijgedragen aan een aan-
tal regiokampioenen in zowel het springen 
als de dressuur. 
Dit jaar zal er evenals het vorige indoor-
seizoen een trainingsprogramma komen 
voor de aangespannen sport o.l.v. Neder-
lands kampioen Tonnie Cazemier. Voor de 
oudere springruiters staan er weer een 
aantal trainingen van Bert Romp op het 
programma.
Neem maar eens een kijkje op de website 
www.westerkwartierpaardenkwartier.
nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de 
selectieavond voor jeugdtrainingen dres-
suur- en springlessen 2017-2018.”

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 
herindelen tot één gemeente Wester-
kwartier. De herindeling zorgt voor een 
bestuurlijk sterke gemeente, in een 
streek die van oudsher aan elkaar ver-
bonden is. Deze gemeente is klaar voor de 
toekomst met moderne, kwalitatief goe-
de, persoonlijke dienstverlening voor alle 
inwoners, instellingen en het bedrijfsle-
ven, tegen zo laag mogelijke kosten.

De gemeente Westerkwartier wil een 
aantrekkelijke gemeente worden om in te 
wonen, werken en recreëren, waarin de 
onderlinge betrokkenheid en zelfstandig-
heid van de inwoners voorop staat.
De vier gemeenteraden in het Wester-
kwartier hebben in mei 2013 het rapport 
Grenzeloos Gunnen besproken. De ge-
meenten staan in de nabije toekomst voor 
grote opgaven op onder meer het gebied 
van het sociaal domein, economie en 

werkgelegenheid. Dit vraagt om een grote-
re bestuurskracht en vormt de inhoudelij-
ke aanleiding voor de herindeling.
De gemeenteraden in het Westerkwar-
tier zien de noodzaak tot herindeling en 
hebben hier alle vier in november 2015 
een besluit over genomen. De definitieve 
herindelingsdatum is vastgesteld op 1 
januari 2019.

Als uw huisdier mee gaat op vakantie, 
maar ook wanneer uw huisdier thuis 
blijft of naar een pension of kennel gaat, 
is het belangrijk om bij een aantal zaken 
stil te staan.

Waar moet u zoal op letten?
Voor de hond is het belangrijk dat het 
Europees dierenpaspoort met daarin het 
inentingsbewijs(rabiës), de rabiësver-
klaring, chip of tatoeagenummer en een 
eventuele gezondheidsverklaring goed 
op orde is. Per land zijn de eisen verschil-
lend. Kijk voor meer informatie op www.
licg.nl bij invoereisen. Gaat uw huisdier 
naar een pension of kennel, informeer 
dan tijdig naar de eisen die zij stellen.

In de zomer kan de temperatuur flink 
oplopen. Daarom is het raadzaam om uw 
huisdieren goed te beschermen. Denk 
daarbij aan vers drinkwater, schaduw-
plekken en laat uw huisdier niet achter 
in de auto. Verder is het ook verstandig 
om bij warm weer kortere wandelingen te 
maken , teveel activiteit kan ook leiden 
tot problemen. Symptomen kunnen hier-
van zijn sloomheid en braken.

Nog even een aantal dingen op een rij:
Hond/Kat: Europees paspoort, benodigde 
inentingen, bestrijding parasieten, evt. 
reistabletten. 

Bij knaagdieren en konijnen dient u vooral 
te letten op de bestrijding van parasieten 
maden en vliegen. Regelmatig zien we bij 
konijnen met diarree aantasting van de 
huid door maden.

Wij bieden u 20% korting aan op vlooien-/
teken-/Ontwormingsmiddelen gezel-
schapsdieren (max. 2 producten). Geldig 
van mei t/m 30 juni 2017 bij inlevering van 
de onderstaande bon.  

Wij wensen u alvast een hele fijne 
vakantie toe!
Dierenkliniek Marum
Hoornweg 60, 9363 EH Marum
Tel:0594-641600
www.dapmarum.nl

Hippische talenten uit het Westerkwartier 
maken kans op extra trainingen!

Naam

Ineke Cornello
Woonplaats
Marum

Hoe lang bent u in de paardensport 
actief?
Zo’n 22 jaar geleden ging mijn zoon, 
en later ook mijn dochter ponyrijden 
en zo werd ik als ouder betrokken bij 
de paardensport en bij PSV Mazeppa 
in het bijzonder.

Op welke wijze bent u betrokken bij 
CH Westerkwartier?
In het begin had CH Marum een 
nauwe connectie met PSV Mazeppa, 
waar ik behoorlijk actief was als 
vrijwilligster. En zo word je dus een 
“oudgediende” bij CH Marum, nu CH 
Westerkwartier.

Hoe vaak bent u er actief?
 Vanaf het begin dat CH Marum 
gestart is ben ik dus vrijwilligster en 
heb al verschillende taken gehad, 
zoals  ringmeester, rekenkamer, 
catering en secretariaat.

Wat maakt CH Westerkwartier 
bijzonder?
De combinatie van verschillende 
paardensport activiteiten op één 
concours en daarnaast kom je na 
zoveel jaren altijd weer oude beken-
den tegen zodat het telkens weer 
een gezellige reünie is.

Wat vindt u het leukste onderdeel 
van CH Westerkwartier? 
Dat vind ik lastig om een keuze te 
maken. Ik vind het juist leuk dat je 
zo van het één naar het ander kunt 
lopen. Dus bijvoorbeeld zo bij de 
tuigpaarden weg naar de dressuur.

Wat is uw mooiste herinnering aan 
CH Westerkwartier?
Geen specifieke herinnering, dus 
ik zeg de laatste CH Marum is een 
mooie herinnering.

Toekomst, hoe lang gaat u nog door?
 Zolang ik er nog plezier in heb en  
CH Marum, nu dus CH Westerkwar-
tier mij benadert als vrijwilligster.

Hoe ziet u uw toekomst in de 
paardensport?
Ik vind het een mooie sport en zal 
geregeld naar een concours gaan 
waar een van mijn kinderen aan 
deelneemt. 

vragen 
aan...10

Huisdieren 
in de zomer

Waarom willen gemeenten samen als 1 gemeente?

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 20% korting op maximaal 

2 vlooien-/teken-/ontwormings-
middelen voor gezelschapsdieren

Geldig van Mei t/m Juni 2017

BON
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Enschede   Heteren        Leek          Staphorst                  Zoetermeer
Westerval 20       Ressenerbroek 16    Zernikelaan 16  Weth. Buitenhuisstraat  4-A  Edelgasstraat 45

www.divoza.com Voor 19.00 besteld, de volgende dag in huis!
        (0594) 51 21 45 / Megastores:

 

DIVOZA
Alles voor jou en je paard

• Voor 19.00 uur besteld,
   de volgende dag in huis 
• Nu ook levering op zondag 
    wanneer op zaterdag voor 15.00 uur besteld 
• Gratis verzending vanaf € 50,-
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