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Beste lezer, 
Voor jullie ligt de nieuwsbrief in een nieuws jasje. Het oude programma waarmee 
we nieuwsbrieven verstuurden was verouderd en het was niet langer mogelijk om 
nieuwe leden aan de mailinglist toe te voegen. Met een nieuw jasje en het kunnen 
versturen van de nieuwsbrief aan alle leden hopen we iedereen te kunnen 
bereiken. Wij zijn blij met het resultaat, wij hopen jullie ook! 

 

In deze nieuwsbrief; een korte terugblik op minikamp, de Grote Clubactie en 
nieuws over onze pony’s en paarden. 

 
Terugblik mini ponykamp 
Het voelt alweer als een eeuwigheid geleden, maar het is nog geen 5 weken 
geleden dat er een te gek mini ponykamp plaatsvond. Op zondag 14 augustus 
opende de RCP de deuren voor 28 zenuwachtige ruitertjes. Er werden heerlijke 
buitenritten gemaakt, veel geknuffeld met de paarden en lekker gegeten. We 
kijken terug op een geslaagd mini ponykamp. We willen alle ruitertjes bedanken 
voor de gezelligheid en de kampleiding voor de organisatie en inzet. Tot volgend 
jaar! 

 
Grote Schoonmaak 
Op 27 en 28 augustus jl. vond de Grote Schoonmaak plaats. De stallen en boxen 
zien er weer op en top uit. Wij willen alle mensen die hebben geholpen bedanken 
voor de hulp, en in het bijzonder Ernst voor de organisatie van de Grote 
Schoonmaak. 
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Wil jij ook graag een pony of paard 
verzorgen? Meld je dan aan bij 
Esmee via verzorgersrcp@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd de deuren dicht! 

Er is weer hard gewerkt door heel veel 
vrijwilligers bij de jaarlijkse stal 
schoonmaak. Onder leiding van Ernst 
zijn eerst met de ragebol alle 
spinraggen en stof weggehaald en is 
alles geveegd. Daarna zijn alle boxen 
ingeweekt met een 
schoonmaakmiddel en na het inweken 
kon er begonnen worden met het 
schoonspuiten van de boxen met de 
hogedrukspuit. Na 2 dagen hard 
werken zijn de boxen nu weer stofvrij 
en lekker fris. 

Nu alles schoon is gaan we starten met 
een proef om te kijken of we de stallen 
ook wat beter stofvrij kunnen houden 
om zo een beter stalklimaat voor de 
paarden te krijgen. 

Plan van aanpak 
Houd zoveel mogelijk alle deuren van 
de binnen rijbaan dicht. 

Als er niet gereden wordt in de 
binnenbak doe dan alle deuren dicht, 
dat is de schuifdeur richting het land, 
de grote schuifdeuren bij de hooiberg 

en de klap- en schuifdeur bij de rijbaan 
ingang. Als deze deuren dicht zijn heb 
je minder tocht en krijg je een betere 
luchtstroom omhoog in de stal.  

Omdat verse lucht door de staldeuren 
en ramen naar binnenkomt kan de 
warme lucht omhoog via het dak er 
weer uit trekken. Dit is een normale 
natuurlijke ventilatie in stallen.  

We gaan dit voor proef de komende 
maanden uitvoeren om te kijken of het 
klimaat beter wordt in de stallen, 
mocht na deze proef blijken dat de 
ventilatie niet voldoende is dan gaan 
we daar iets anders voor verzinnen. 

Voor nu dus aan iedereen op de RCP: 
als er niet gereden wordt in de 
binnenbak doe dan alle deuren van 
de binnenbak dicht. 

Met vriendelijke groet, 
De onderhoudscommissie 
 

Hartstikke leuk, gezellig en 
leerzaam! 

Op dit moment is Esmee nog op 
zoek naar verzorgers voor de 
volgende pony’s en paarden: 
Roos, Day Dream, Blub, Fenz en 
Wouter. 
  

Een pony verzorgen mag vanaf  
10 jaar. De paarden mag je 
verzorgen vanaf dat je in de  
19.00 uursles rijdt. 
 

Vind jij het leuk om een pony of 
paard op de RCP extra aandacht 
te geven? Meld je dan nu aan bij 
Esmee.  

Verzorgers pony’s en paarden gezocht 
Op de RCP is een enthousiaste 
groep ruiters die op de dagen dat 
ze geen les hebben een pony of 
paard verzorgen.  

Wat mag je doen als je een pony of 
paard verzorgd?  

Je mag de pony of paard die jij 
verzorgt extra komen knuffelen, je 
pony of paard extra borstelen of 
bijvoorbeeld de staart een extra 
wasbeurt geven. Ook vragen wij de 
ruiters hun pony of paard extra 
checken op wondjes. Esmee 
(instructie op donderdag en 
zaterdag) heeft de leiding over de 
pony- en paardenverzorgers en één 
keer in de zoveel tijd organiseert zij 
invetdagen. Dan komen alle 
verzorgers bij elkaar om 
hoofdstellen en zadels in te vetten. 

Voor vragen: 
onderhoudrcp@gmail.com 
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Hoi allemaal, 

Wij zijn vrijwilliger bij het kantineteam van de RCP welke wordt geleid door Laura. We hebben een leuk en enthousiast 
team.  

Op donderdag kookt Dave wekelijks een lekker maaltijd en Mirjam helpt hem daarbij. Op vrijdag is het John die lekkere 
patatjes en snacks bakt en wordt bijgestaan door Jenny. Op zaterdagochtend draaien Lindsay en Audrey de kantine. 
Het kantineteam draait ook eens in de zoveel tijd de keuken bij een FNRS-wedstrijd of organiseert een restaurantavond, 
ook dan worden we geholpen door een heleboel lieve en leuke mensen. 

Op de maandag, dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag willen wij ook graag de keuken open doen en voor die 
dagen zijn we op zoek naar enthousiaste leden die het kantineteam willen komen versterken. Je hoeft niet de hele 
middag of avond te staan, maar de kantine open doen tijdens het uur dat jouw kind rijdt is natuurlijk ook helemaal 
prima! 

Wil jij het leukste team van de RCP komen helpen meld je dan aan via kantinercp@gmail.com. Mooie bijkomstigheid is 
dat je wordt vrijgesteld van je vrijwilligerstaken. Hopelijk tot snel! 

Nieuws vanuit de evenementencommissie 
 
Helaas hebben wij binnen de Evenementencommissie (EC) nog maar een heel klein clubje actieve leden. Hierdoor 
kunnen wij niet meer de twee evenementen per maand organiseren zoals wij dat voorheen deden. Dit betekent dat 
activiteiten zoals een pony-doe-dag, hop hop ouders in galop of een carrousel niet meer georganiseerd kunnen worden, 
maar ook een FNRS wedstrijd kan niet meer maandelijks plaatsvinden. Voor de komende tijd gaan wij ons best doen om 
één keer per 2 à 3 maanden een evenement te organiseren, maar gezien het kleine clubje EC-leden kunnen we niets 
beloven. Dit vinden wij ontzettend jammer. 
 
Toch hopen we in de toekomst weer maandelijks evenementen te kunnen organiseren en daarom zijn we dringend op 
zoek naar uitbreiding. Ben jij 18 jaar of ouder? Ben je creatief, vind je het leuk om dingen te organiseren of te helpen 
bij evenementen? Meld je dan aan bij Charlotte. Wil je liever eerst wat meer informatie over wat de EC doet, dan kan 
ook. Charlotte is bereikbaar via evenemententenrcp@gmail.com. 
 
Iedereen van 18 jaar of ouder is welkom om te helpen, ook ouders van ruiters. Mooie bijkomstigheid, als 
evenemententopper word je vrijgesteld van je vrijwilligerstaken. 

Kom jij het kantineteam versterken? 
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Lena 

 
Doutze 

 Wouter 

Misty                          

                      Fenz 

   

Nieuws van Lena 
Afgelopen maand kregen wij een ontzettend leuk bericht van de eigenaar 
van Lena. Lena geniet van haar welverdiende pensioen. Ze geniet elke dag, 
en staat heerlijk in de wei met haar weidemaatjes shetlander pony Bonny en 
Rex (een Arabier). 

 

Paardennieuws 

Doutze 
Voor Doutze bleek het manegewerk te zwaar, vooral het rijden in de bak 
was te zwaar voor Doutze en daarom zijn we op zoek gegaan naar een 
nieuw plekje voor haar. Op zondag 18 september is Doutze opgehaald door 
haar nieuwe eigenaren. Doutze heeft een nieuw fijn huisje gekregen bij 
Kaylee en haar ouders. Doutze komt in een uitloopstal aan huis te staan. Hier 
zijn we heel erg blij mee. Wij wensen Kaylee en haar ouders heel veel plezier 
met Doutze! 

Fenz, Misty & Wouter 
De afgelopen periode heeft de 
aankoopcommissie niet stil gezeten. 
De paardenmarkt is op dit moment 
een lastige markt en dat maakt het 
vinden van paarden en pony’s heel 
lastig. Toch is het gelukt!  Binnen een 
week hadden we er zomaar 2 
pony’s en 1 paard bij, maar buiten 
het zicht om is de zoektocht enorm 
geweest. Bijna dagelijks zijn er 
verkopers aangeschreven, zijn er 
vele andere paarden bezichtigd die 
werden afgekeurd of voor onze 
neus werden verkocht. We willen de 
aankoopcommissie enorm 
bedanken voor het niet opgeven 
van het vinden van geschikte 
pony’s en paarden voor de RCP. 

Wouter, Misty en Fenz staan nu nog 
in quarantaine en worden achter de
schermen door de instructie 
opgebouwd, zodat ze na de 
quarantaineperiode z.s.m. de les in 
kunnen. Voor de één zal dat sneller 
gaan dan de ander, maar er wordt 
aan gewerkt. 

Als eerste mochten we Wouter 
verwelkomen. Wouter is een 
haflinger van 17 jaar. Een echte 
ondeugd en hij heeft echt haflinger 
streken. Hij moet apart in de 
paddock achter een lijntje staan, 

maar duikt er gewoon onderdoor. 
Hij wordt al gekscherend de 
maflinger genoemd. Wouter heeft 
een tijdje op een andere manege 
gelopen en is al wat gewend. 

In de buitenbox op de hoek hebben 
jullie vast ook al Misty zien staan. 
Misty heet eigenlijk Mendy, maar 
aangezien we een instructie met de 
naam Mandy hebben is Mendy 
Misty geworden. Als je haar zo ziet is 
het ook wel echt een Misty. Misty is 
bijna 5 jaar oud en kan al heel wat. 
Met haar bijna 5 jaar is zij wel echt 
de baby van de groep, ze is 
schattig en met haar uiterlijk heeft 
ze wat weg van een ezel, ze heeft 
ook al de bijnaam Ijoor gekregen. 
Als je naar de foto kijkt heeft ze daar 
ook wel wat van weg vind je niet? 

Fenz is zaterdag 17 september 
aangekomen. Fenz is een stoere en 
lieve ruin van 12 jaar. Fenz is bij zijn 
vorige eigenaar gebruikt voor de 
opleiding paardenhouderij en al 
heel wat gewend. Hij heeft al zijn 
eerste les meegelopen en liep mee 
alsof hij al jaren op de RCP 
meeloopt, een echt topper. 

Let wel op: Wouter, Misty en Fenz 
staan nog in quarantaine, dus aai ze 
niet! Uiteraard mag dat zodra ze uit 
quarantaine zijn! 
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Ruiterclub Pijnacker verkoopt loten met de Grote Clubactie 
 
Dit jaar doet Ruiterclub Pijnacker uiteraard weer mee met de Grote Clubactie. Wij zetten ons in voor een sleep 
voor onze tractor, nieuwe dekjes voor onze paarden en pony’s en nieuwe opstapkrukjes en wij willen natuurlijk 
zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze 
clubkas. De start van de landelijke lotenverkoop is op zaterdag 24 september. Koop lootjes en help ons het 
doel te halen. Daarnaast maak je kans op mooie prijzen! Een echte win-win situatie dus. 
 

Verkoopboekje met QR-code 
Onze jeugdleden verkopen loten via het verkoopboekje. Op dit verkoopboekje staat een handige QR-code, 
waarmee kopers eenvoudig online loten kunnen kopen. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje. 
Geen zorgen, kopers kunnen ook nog op de traditionele wijze een aankoopformulier met pen invullen in het 
boekje.   
 

We doen het samen 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, 
vrienden en mensen uit de omgeving!  

 
Boekje 
Heb je nog geen boekje, haal deze dan snel op in de kantine.  
 

Prijzen 
Er zijn dit jaar ook weer mooie prijzen te winnen vanuit onze Ruiterclub. Wat dacht je van  
een Epplejeck cadeaupakket of een gaaf bioscoop pakket! Doe mee en wie weet win jij 1 van deze prijzen 
wel. 
 
Namens de Grote Clubactie commissie 
 
Sandra en Mirella 
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    Korte berichten 
Eerder hebben wij jullie gemeld dat de statuten, zoals 
in de ALV van 3 mei jl. besproken, zijn aangepast. De 
statuten zijn voor de zomer naar de KNHS gestuurd. 
Echter blijkt degene die bij de KNHS de statuten moet 
beoordelen door persoonlijke omstandigheden 
afwezig te zijn. De statuten zijn nog niet beoordeeld 
en liggen nog steeds in afwachting van de 
beoordeling. Echter hebben we nog steeds geen 
reactie en zijn we nog steeds in afwachting van de 
beoordeling door de KNHS. 

 

Afgelopen zomer heeft Marit Uneken besloten haar 
functie als algemeen bestuurslid neer te leggen. 
Marit heeft op persoonlijk vlak een aantal leuke 
uitdagingen de komende tijd. Marit heeft o.a. een 
huis gekocht. We vinden het heel erg jammer dat 
Marit stopt en willen haar dan ook heel erg 
bedanken voor haar tomeloze energie en inzet. Wij 
wensen Marit heel veel plezier met haar klushuis en 
met alles wat op haar pad gaat komen. Hiermee is 
de vacature voor algemeen bestuurslid vacant. De 
vacature zal binnenkort op de internetpagina van de 
RCP worden gepubliceerd. Mocht je voor die tijd 
informatie willen hebben over deze functie dan kun 
je contact met Bianca opnemen via 
voorzitterrcp@gmail.com. De intentie van het bestuur 
is om een kandidaat met de volgende ALV te 
kunnen voordragen. 

 

Volg ons op social media! 
Het communicatieteam plaats regelmatig 
leuke berichten over onze paarden en 
vereniging. Klik op de button onder deze 
tekst, volg onze pagina’s en mis niets meer 
van onze paarden en pony’s. 

   Facebook 

  Instagram 
 

Wist je dat je de RCP ook met SponsorKliks 
kunt sponsoren? Kijk snel op: 

SponsorKliks | Ruiterclub Pijnacker 

Deze nieuwsbrief wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 

 

 

Activiteiten 
16 oktober 2023: FNRS wedstrijd voor beginnende 
ruiters en privé ruiters. Aanmelden kan via 
evenementenrcp@gmail.com 

 

23 oktober 2023: Voor de zomervakantie hebben de 
voorrondes van de Harry’s Horse zitcompetitie 2022 
plaatsgevonden. Elize, Emma, Lynn, Anne en Isabelle 
zullen de RCP op 23 oktober a.s. vertegenwoordigen 
tijdens de Regiofinales op manege Oostmoer in 
Stand aan het Haringvliet.  
Zet ‘m op meiden! 
 


