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Beste Prinsenburgers...

Hoi allemaal,

Het heeft weer even wat tijd gekost voordat 
we deze nieuwsbrief konden uitbrengen. In 
de  toekomst zullen we proberen jullie elke 
maand of om de maand een nieuwe nieuwsbrief 
te sturen. We zullen in de nieuwsbrief proberen 
jullie op de hoogte te houden van alles wat er 
gaande is rondom Stal Prinsenburg. Krijg je de 
nieuwsbrief nog niet via de mail of heb je zelf 
een leuk verhaal, leuke tips, nieuws of andere 
goede aanvullingen voor onze nieuwsbrief dan 
horen wij het graag via Gwen.

In deze nieuwsbrief zullen we wat foto’s van onze 
‘vernieuwde’ taverne laten zien. Er staat een 
update over het weiland in. Ook kunnen jullie 
een  stukje lezen over de toegewijde organisatie 
van de KNHS dressuurwedstrijden.

Het is altijd leuk om wat meer te weten te komen 
over de mede-Prinsenburgers en de instructrices, 
daarom stellen in deze nieuwsbrief Instructrice/ 
pensionklant Marieke  Houtman, pensionklant 
Remco Roerade, werkneemster Judith Gramsma en 
pensionklant Marina met Wander zich aan u voor. 

Een nieuwe rubriek is het ‘nieuws uit de omge-
ving’, zodat jullie ook een beetje weten wat er 
in de omgeving van Prinsenburg speelt. Verder 
kan je lezen wanneer de KNHS wedstrijden zijn 
ingepland en  natuurlijk ontbreekt ‘het recept 
van Ray’ niet!

Wij wensen jullie alvast veel plezier met lezen...

groetjes,
Team Prinsenburg



De taverne is gerestyled!

Deze zomer hebben we niet stilgezeten... 
We hebben de taverne een nieuwe frisse 
look gegeven. Je kunt hier terecht voor een 
hapje of een drankje en wekelijks hebben 
we wisselende dagmenu’s. Elke maandag 
worden deze vermeld op facebook en 
de website. Wist je dat je ook maaltijden 
kunt afhalen om mee te nemen? Wij zien 
je graag in onze gezellige taverne!





De paarden naar het weiland?

Wij zijn druk bezig om het 
weiland klaar te maken om de 
paarden er weer in te kunnen 
zetten. In week 32, Woensdag 
10  Augustus, gaan we starten 
met het  maken van  paddocks 
in het weiland. Ook zijn we 
bezig met het regelen van een 
 vrachtwagen om de paarden 
naar het  weiland te vervoeren. 
We houden jullie op de  hoogte 
van de  ontwikkelen. En bij 
 vragen kun je natuurlijk altijd 
terecht bij Magdalena of Gwen.



Dressuurwedstrijden...

In de week voor de wedstrijd staat de groepsapp van de  vrijwilligers 
roodgloeiend. Met van onze kant de vraag wie ons wil helpen 
op de  zaterdag vòòr de wedstrijd met het opbouwen van de 
 dressuurring, (een prachtige nieuwe waarvan we de tijd  waarin 
we hem opzetten elke keer verbreken), alsmede de vraag om 
 ringmeesters en schrijvers voor de zondag. 
De reacties terug maken ons altijd weer erg blij en geeft aan 
dat wij met z’n allen Stal Prinsenburg een warm hart toe dragen. 
Mocht U ook mee willen helpen, en dit hoeft echt niet elke 
maand maar zelfs al met 1 x zijn we blij, kunt u zich opgeven 
voor de groepsapp ‘Vrijwilligers’  bij Paula. 

Het leuke van het organiseren is dat je alle kanten meemaakt. Zelf 
 starten dus de zenuwen hebben. Juryleden ontvangen met een 
 kopje koffie en een hartelijk woord. Punten verwerken in het systeem. 
Het liefst stuur ik natuurlijk alleen maar winstpunten naar de KNHS :)
Vrijwilligers op de juiste plek neer zetten van poortwachter tot 
 ringmeester of schrijver. 
Ruiters en amazones ontvangen die op hun beurt zenuwachtig zijn. 
Problemen oplossen. Zoals een vergeten singel , gelukkig was het 
een grote pony en bleek de singel van Bayle te passen. Tot de 
 vergeten handschoenen nou ja ze had er wel twee maar het bleken 
twee linker handschoenen te zijn en om dat het niet handig is om 
met twee linker handen te gaan rijden, was de oplossing nabij nl in 
het reglement staat dat je met of zonder handschoenen mag rijden. 
Kleur maakt ook niet uit mocht u zich dat afvragen. 
Kortom het is elke zondag anders en erg leuk om te doen.

Wil je zelf starten dan kun je dit aangeven bij Carin. Heb je zelf 
geen lezer… geen man overboord, we hebben inmiddels een  
“huislezer” Annelies, zij kent denk ik elke proef uit haar hoofd, zo 
vaak als ze iedereen voorleest, dus dat hoeft geen reden zijn niet 
mee te doen……

En natuurlijk is het ook leuk om de ruiters en amazones te komen 
aanmoedigen en gezellig een drankje te komen doen. U bent van 
harte welkom!

Paula en Carin

Zoals het merendeel van jullie al weten; de Wedstrijdcommissie betreffende de dressuur-
wedstrijden wordt sinds november bezet door Paula Quellhorst en Carin Fennis. 

Elke maand wordt er op een zondag een dressuurwedstrijd georganiseerd.In de winter is dit 
B t/m M2, in de binnenbak en in de zomer is dit B t/m ZZL, in de springtuin en de dressuurbak. 
Het organiseren van de wedstrijd is enorm leuk om te doen. Naast het aanwezig zijn op 
de zondag zelf, moet er voor elke wedstrijd de nodige administratie gedaan worden  om 
alle inschrijvingen te verwerken. 



Even voorstellen...

Instructrice en pensionklant Marieke Houtman

Beste lezers, 
Ik (Marieke Houtman 24j) geef geregeld  instructie privé-
lessen, zowel springen als dressuur en ook  ge ze llige 
leerzame groepslessen bij Stal Prinsenburg. Onwijs 
leuk om combinaties te begeleiden naar  hoger niveau. 

Zelf ben ik actief in de springsport op hoger niveau, 
ook spring ik tegenwoordig internationaal mee! 
Mijn doel is paard en ruiter verder te brengen in 
de sport door de aanwijzingen te geven die voor 
de combinatie passend is en grenzen te verleggen, 
zo blijven de trainingen altijd een uitdaging.

Oké! Mijn paardenverslaving is begonnen op de pony 
club waar ik een verzorgpony kreeg. Toen ik 13 jaar jong 
was kreeg ik mijn eerste paard. Hiermee heb ik Z dres-
suur gereden, op een gegeven moment was de hobby 
uit hand gelopen en heb ik mijn werk hier van kunnen 
maken! Na wat jaartjes veel jonge paarden rijden is het 
gelukt veel naar zz springen te rijden en hoop met alle 
drie mijn toppers het 140 snel te gaan rijden...

Remco Roerade met Halle Berry

Hallo! Ik ben Remco Roerade. Ik ben 13 jaar en zit 
op het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Ik heb de 
afgelopen jaren met mijn pony op een stal gestaan 
in Loosdrecht. Met hem heb ik fanatiek wedstrijden 
gereden, vooral in het springen zijn we ver gekomen. 
Omdat ik voor hem te groot werd, ben ik tijdelijk een 
grotere pony voor iemand gaan rijden en zo ben ik 
bij Prinsenburg terecht gekomen. Sinds eind maart 
heb ik de overstap gemaakt naar de paarden en heb 
ik mijn paard Halle Berry gekregen. Halle Berry is een 
 Belgisch Warmbloedpaard en is net vijf  geworden. 
Het is wel even wennen van een pony naar zo’n 
groot paard maar ik ben heel blij met haar. Inmiddels 
rijden we ook wedstrijden, meestal springen maar 
we vinden het ook leuk om af en toe een dressuur-
wedstrijd te doen. We hebben het erg naar ons zin 
op Prinsenburg en hopen hier nog lang te staan. 

Groeten, Remco



Even voorstellen...

Werknemer Judith Gramsma

Mijn naam is Judith Gramsma en ik ben 27 jaar oud. Ik heb 
paardenhouderij gestudeerd en de passie voor  paarden is 
er  bij mij met de paplepel ingegoten. Sinds jonge  leeftijd loop 
ik al mee in de paardensport en heb ik erg veel  ervaring mogen 
op doen bij meerdere  bedrijven in  Nederland, maar ook in 
het buitenland. Ik ben ooit  begonnen bij een manege als jong 
meisje en van  daaruit ben ik me steeds meer gaan ontwikkelen. 
Ook heb ik veel meegelopen met mijn eigen dierenarts om 
meer te leren over de  geneeskunde en eerste hulp bij paarden.

Mijn passie ligt bij de dressuur. Tijdens mijn stages ben 
ik door veel dressuur ruiters getraind , en heb ik erg veel 
 paarden dressuurmatig mogen trainen. Ook na mijn school 
ben ik hiermee doorgegaan. Helaas heb ik  momenteel 
geen eigen paard maar die komt er zeker weer. Hierdoor rij 
ik momenteel geen wedstrijden. 
Ook heb ik mijn instructeurs diploma behaald en heb ik van 
jong tot oud les gegeven. Werken met paarden is wat ik het 
liefste doe en het welzijn van de paarden staat bij mij altijd 
op nummer 1!  

Liefs, Judith 

Marina met Wander
Na een paar maanden les op verschillende paarden te hebben 
gehad en talloze buitenritten over de hele wereld te hebben 
gemaakt, wilde ik eindelijk een vaste paard maatje vinden om 
samen de mooiste ruiterpaden van  Nederland te ontdekken. 

Wander is voor mij de liefde op het eerste gezicht  geworden. 
Hij is heel braaf, lief en rustig. Wander is een  beetje eigenwijs 
op een hele lieve manier en heeft veel vertrouwen in  zichzelf. 
Het is daarom heel  belangrijk dat  je ook   vertrouwen 
in Wander hebt om een goede en sterke band  met hem te 
kunnen creëren. Iedere keer als wij gaan rijden is er weer om 
iets van elkaar te leren en als Wander zin in iets heeft dan 
geldt voor ons de sky is not the limit!. 
Samen houden wij van heerlijke  bosritten. Een bosrit is 
het beste moment om Wander te bewonderen: braaf, 
voorwaarts, gelukkig en extreem betrouwbaar – niets is voor 
Wander te moeilijk en niets  kan hem van onze koers laten  
afwijken.  Ik  kan mij geen betere  avontuur partner voorstellen!
Onze voortgang en leuke bosavonturen kan je op 
 Instagram via de hashtag #WanderDeFries volgen!

Liefs, Marina



Nieuws uit de omgeving

Werkzaamheden A27 /A1

Via de mail hebben we onze pension klanten al op 
de hoogte gesteld van de wegverbreding van de 
A27. Wilt u toch nog meer informatie of  hiervan 
op de hoogte blijven kunt u een kijkje nemen 
op de  website: https://www.verbredinga27a1.nl/

Goois Natuurreservaat: nog géén 
 vastgesteld beleid voor mountainbikers 
in de Gooise natuur

Begin juli heeft het GNR een artikel op de website 
en social media kanalen gepubliceerd met daar-
opvolgend een korte video over mountainbikers 
in de  Gooise natuurgebieden. Met als bedoelde 
 boodschap: iedere bezoeker recreëert op zijn of 
haar eigen manier in de natuur en mag -mét  respect 
voor elkaar- gebruik maken van de beschikbare 
 paden en voorzieningen. 

Door het plaatsen van dit artikel heeft het GNR 
ten onrechte de indruk gewekt dat ze een nieuw 
beleid hebben gemaakt ten aanzien van de moun-
tainbikers in onze natuurgebieden. Op dit moment 
blijft het gedoogbeleid wat ze voeren van kracht, 
totdat er een nieuw beleid is vastgesteld. Er veran-
derd  vooralsnog dus nog niets. Op ruiterpaden zijn 
mountainbikers niet toegestaan.

Vragen hierover? Dan kan je contact opnemen via 
gooisnatuurreservaat@gnr.nl.

https://www.verbredinga27a1.nl/default.aspx


Agenda en Recept van Ray

Zo 20 Aug KNHS dressuur

Zo 17 Sep  KNHS dressuur

Zo 8 Okt  KNHS dressuur

Zo 12 Nov KNHS dressuur

Zo 10 Dec KNHS dressuur

Zo 7 Jan KNHS dressuur

Zo 4 Feb KNHS dressuur

Zo 4 Mrt KNHS dressuur

In de volgende nieuwsbrief 
zullen we de  rest van 
de evenementen bekend maken...

Recept van Ray
Heerlijke salsa verde
 
Ingrediënten:
• 2x knof
• 1 hand basilicum
• 1 hand munt
• 2 handjes blad peterselie
• 1 eetlepel kappers
• 1 eetlepel augurk
• 6x ansjovis
 

Doe de kruiden en de knoflook, ansjovis, pepertje,   
augurk,  kappers in de blender, blend niet te fijn.  
Doe het in een een kom en voeg de andere 
 ingrediënten toe, laat het een paar uur staan 
dat  de smaken goed in kunnen trekken!! 
Lekker bij de bbq vis of vlees.

• Halve of kwart rood pepertje
• 2 theelepel Franse mosterd
• 2 eetlepel rodewijn azijn
• 2 eetlepel citroensap
• Citroen zest
• 8 eetlepel goede 

olijfolie
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