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KOMT ERAAN 

De onderlinge wedstrijd 

staat gepland. Er is nog een 

clinic die wij aan het 

organiseren zijn en we zijn 

aan kijken naar een 

planning voor 2023.  

Kijk op de kalender om te 

zien wat er al gepland is. 

Meer informatie volgt. 

Hallo allemaal, 

We zijn alweer bij het laatste kwartaal van 2022 aan beland en de laatste 

activiteiten staan op de planning. Door wisseling in de samenstelling van 

de activiteitencommissie zijn wij een tijdje wat rustiger geweest, maar zijn 

nu voornemens om er weer vol voor te gaan.  

Heb je zelf nog een leuk idee om te organiseren, laat het ons weten! Wil 

je ons komen versterken, lees dan verder in de nieuwsbrief! 

Wij zijn te bereiken via de mail of via Facebook. 

activiteiten@rijverenigingnienoord.nl 

https://nl-nl.facebook.com/people/Activiteitencommissie-

Nienoord/100010739710714 

Vacant: Algemeen 

bestuurslid 

Tijdens de ALV heeft het 

bestuur kenbaar gemaakt 

dat Jolands Siegers-Zomer 

haar functie als voorzitter 

neerlegt en er plek is voor 

een nieuw bestuurslid. Het 

liefst iemand die weet van 

aanpakken, makkelijk 

contact legt, financiële 

affiniteit is een pré en kennis 

van de hippische sport.  

Lijkt je dit leuk? Reageer!  

Stuur je brief met motivatie 

aan 

info@rijverenigingnienoord.n

l of neem contact op met 

een bestuurslid.    

ACTIVITEITEN 2022 POIESZ JEUGD SPONSOR 

ACTIE 

 

Voor 2023 hebben wij ons 

tevens opgegeven voor de 

jeugd sponsor actie van de 

Poiesz.    
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ONDERLINGE WEDSTRIJD 2022 - INDOOR!! 
Zondag 4 december 2022 zal er weer een 

onderlinge wedstrijd georganiseerd worden!  

 

Voor alle leden van de rijvereniging.  Er is de 

mogelijkheid om 1 dressuurproef te rijden en flexibel 

te springen. Met dit keer weer een CLUBkampioen 

bij de pony’s en bij de paarden, hiervoor moet je 

meedoen met zowel de dressuur als het springen. 

Kosten zijn €5,- per proef/parcours. 

 

Opgeven kan via 

activiteiten@rijverenigingnienorod.nl Aanmelden 

kan t/m 25 november 2022. Graag vermelden; je 

naam, naam paard/pony, categorie, klasse, 

dressuur of springen. 

 

 

 

Springclinic Tom Werkman 

 

Op zondag 13 november zal er een clinic zijn van Tom  

Werkman. Vanaf instapniveau, maar ook voor het  

hogere niveau. Voor zowel pony’s als paarden.  

 

Opgeven kan via de mail. Graag je naam, niveau en  

categorie vermelden. Mocht je vragen hebben, laat het  

ons weten. 

 
Kosten zijn €15,- per persoon en opgeven kan tot 9 november.  

 

  

KALENDER: 
Komende maanden staan er de volgende activiteiten op de planning: 

November 

13 NOVEMBER –  SPRINGCLINIC TOM WERKMAN 

December 

4 DEC –  ONDERLINGE WEDSTRIJD + SINTERKLAAS ACTIVITEIT   

 

GEZOCHT: Activiteitencommissie lid  

 

Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren 

voor jong en oud? Waarbij laagdrempeligheid, 

gezelligheid en aandacht voor de 

paardensport centraal staan. Word lid van de 

activiteitencommissie van Rijvereniging 

Nienoord en help ons mee! 

 

Als lid van de activiteitencommissie vind je het 

leuk om verscheidene activiteiten te 

organiseren, weet je van aanpakken en houd 

je van gezelligheid! Je bent welwillend om te 

helpen en vind het leuk om de saamhorigheid 

van de vereniging te waarborgen! Wij 

vergaderen 1 keer per 5 weken. Er is 2 keer per 

jaar een onderlinge wedstrijd en verder worden 

de activiteiten onderling verdeeld.  

 

Competenties  

• Makkelijk contact leggen 

• Bent enthousiast en weet van aanpakken  

• Brede kennis van de hippische sector is 

een pré 
 
Lijkt je dit leuk? Reageer! 

Stuur een berichtje zo spoedig mogelijk 

naar Activiteitencommissie Nienoord 

via activiteiten@rijverenigingnienoord.nl  

Sinterklaasactiviteit  

 

Op zondag 4 december zal er tevens 

een sinterklaasactiviteit zijn voor alle 

leden t/m 12 jaar.  

 

Opgeven kan via de mail en deelname 

is gratis. Wil je broertje of zusje ook mee? 

Dat kan, maar laat het ons weten!  

Uit de regio 

 

ALV KNHS Regio Groningen is op donderdag 17 

november 2022 op de manege in Winschoten. 

 

Kampioenschappen data 2023: 

Indoor - 18 en 19 februari  

Outdoor - 15 en 16 juli  

Houdt de website in de gaten voor de selecties en 

verdere informatie.  
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