Inmiddels is de zomer bijna voorbij en nog even en dan gaat het indoorseizoen van start.
Wij willen nog graag alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp tijdens onze outdoorwedstrijd. Zonder
jullie hadden we niet zo'n mooi concours neer kunnen zetten. Ook een groot dankjewel voor de
familie Riedstra uit Veenhuizen. Het veld lag er fantastisch bij. Wij hopen volgend jaar wederom een
mooi outdoorconcours te organiseren, maar ook tijdens en het indoorseizoen organiseren wij een
tweetal wedstrijden. Meer daarover in deze nieuwsbrief.
Nieuwe dressuurinstructie
Sinds mei hebben wij een nieuwe dressuurinstructie gevonden in Michella Kloosterman. Met haar
enthousiasme en kennis geeft ze hele fijne dressuurlessen en de lessers hebben er veel baat bij.
Maar wie is Michella?:
Ik ben Michella en als instructrice ben ik verantwoordelijk voor de dressuurlessen op de
donderdagavond. Graag stel ik mezelf even aan jullie voor! In 2003 heb ik de Paardensportopleiding
in Deurne afgerond en sindsdien ben ik altijd werkzaam geweest in de paardenwereld. Eerst als
stalamazone bij een trainingsstal, later is de nadruk steeds meer komen te liggen op het lesgeven
want dat vind ik minstens zo leuk als zelf rijden. Ik geef les bij twee rijverenigingen en daarnaast geef
ik privélessen aan ruiters van beginnend t/m ZZL-niveau. Ook ben ik jurylid t/m de klasse L2.
Momenteel heb ik drie paarden in training en daarmee hoop ik binnenkort de sport mee in te kunnen
gaan. In het verleden heb ik verschillende paarden opgeleid en uitgebracht t/m Z2-dressuur en Lspringen.
In mijn lessen probeer iedereen op zijn/haar eigen niveau te begeleiden. Daarbij vind ik het belangrijk
dat je als ruiter/amazone leert om je paard vanuit ontspanning in balans en op eigen benen te laten
lopen. Van daaruit kun je verder sleutelen aan de nageeflijkheid en aanleuning en is het makkelijker
om het paard actief met been, over de rug, naar de hand te rijden.
Daarnaast probeer ik te werken aan het gymnastiseren en het recht richten van het paard en probeer
ik aandacht te besteden aan de onafhankelijke zit en het ontwikkelen van ruitergevoel.
Groetjes Michella
Ben je nieuwsgierig naar de lessen van Michella? Je bent altijd welkom om een proefles mee te
rijden.
Winter lessen
In oktober starten de lessen weer in de manege te Norg. We verwelkomen graag nieuwe
enthousiaste lessers voor ons binnenseizoen. Zoek je nog een fijne vereniging met fijne dressuur- en
springlessen op de donderdagavond dat ben je bij ons aan het goede adres. We lessen elke
donderdagavond en op elke laatste donderdag van de maand is er springles. In september is nog
mogelijkheid genoeg om een proefles te rijden om sfeer te proeven.

Opgeven voor de winterlessen kan bij Iris, via 0650271782. Graag voor 15 september opgeven dan
kunnen wij zo spoedig mogelijk de lesindeling maken. De kosten van de winterlessen zijn €90,- per
kwartaal. Wil je liever een aantal losse lessen meerijden? Dit is ook mogelijk voor €10,- per les.
Bestuurswisseling
Tijdens de algemene ledenvergadering van begin dit jaar hebben Marc Berkhout en Desiree Ouwens
afscheid genomen van hun bestuursfunctie. Marc en Desiree bedankt voor jullie hulp de afgelopen
jaren! Met het vertrek van Marc en Desiree was er weer ruimte voor nieuwe bestuursleden en die
hebben we gevonden in Alies van Veenen - Hulshof en Jildou Willems. Beide dames waren in hun
ponytijd al lid van Bergveen en wij zijn blij met onze nieuwe bestuursleden. Met de nieuwe
bestuursleden zijn de taken binnen het bestuur wat aangepast. Hans blijft nog steeds onze voorzitter,
Alberdina is onze nieuwe penningmeester, Maaike is onze secretaris, Jildou is onze
wedstrijdsecretaris, Iris blijft het aanspreekpunt voor de lessen en Alies zal het gedeelte van de
vrijwilligers op zich nemen. Helaas heeft Aafke eind juni haar bestuursfunctie beëindigd. Het viel niet
meer te combineren met haar baan en daarom is Jildou nu ook de beheerder van de Facebookpagina
en onze website.
Website en Facebook beheer
We hebben al even een nieuwe website en deze werd goed bijgehouden door Aafke. Dankjewel
Aafke! Helaas lukt het Aafke niet meer om deel te zijn van ons bestuur en heeft Jildou het beheer van
de website en de Facebook pagina op zich genomen. Als jullie een leuk stukje geplaatst willen
hebben, het goed gedaan hebben op wedstrijd of gewoon iets willen vertellen kunnen jullie dit
aanleveren bij Jildou. Die zal het dan op de website en Facebook plaatsen. Tevens zullen wij jullie via
de website op de hoogte houden van allerlei zaken die er spelen binnen de vereniging.
Indoor wedstrijden
Ook dit jaar organiseren wij weer indoor dressuur wedstrijden in de Manege te Norg. Deze
wedstrijden zijn op:
8 en 9 december 2018
19 en 20 januari 2019
Op 5 januari 2019 zullen wij een oefenwedstrijd organiseren in de manege te Norg. Er zal
mogelijkheid zijn tot het rijden van een dressuurproef en een springparcours. Daarnaast zal er nog
een ‘Lol met je knol’ element aan toegevoegd worden, maar het bestuur is nog druk bezig met de
invulling van dit programma. Wel zoeken we nog combinaties die iets speciaals kunnen met hun
paard. We hebben Maaike de Jong die een show zal geven met haar Friese paard en er zal een Pas de
Deux verreden worden, maar er is nog genoeg plek voor andere combinaties. Doe jij aan
vrijheidsdressuur, kun je op neckrope rijden of wil je met een zestal rijden. Laat het ons weten op
wedstrijden@bergveen.nl
Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari 2019 zal onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats vinden in de kantine van de Manege
Norg. Zet deze datum in je agenda! Leden zijn uitgenodigd om op samen het nieuwe paardenjaar te
vieren. Iedereen neemt een hapje mee en drankjes zijn verkrijgbaar aan de bar.
Nieuwe leden van 2018
We hebben dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Bedankt dat jullie voor
Bergveen gekozen hebben!

Namens,
Het bestuur.
Hans, Alberdina, Maaike, Alies en Jildou

