Jaarkalender 2017 - 2018
November 2017

Woensdag 1 november, Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in de Koffiekamer te sociëteit N.I.A., gelegen aan
Warmoesstraat 153. U wordt daar om 20:00 uur verwacht.
Donderdag 9 november, Surprise Bar
Onze maandelijkse borrelavond in de Surprise Bar staat deze keer in het teken van de Klassieke Oudheid! Toga
party 'vo!
Zaterdag 11 en zondag 12 november, SO a.s.r. H.O.R.S.
De stedenontmoeting georganiseerd door onze eigen vereniging wil je natuurlijk niet missen. Het thema van dit
jaar is ‘internet gekkies’. Er worden dressuur en springwedstrijden verreden en op zaterdagavond feesten we in
onze eigen Surprise Bar
Zaterdag 25 november, Jacht Bavel
Deze zaterdag volgen wij te paard de meute honden door Bavel en omgeving tijdens de slipjacht. Mocht je het
te paard nog te spannend vinden, kan je de ruiters natuurlijk ook komen supporten en de jacht volgen vanuit
een landrover.

December 2017

Donderdag 7 december, Surprise Bar
Hoewel de sint ons land net weer heeft verlaten, proosten wij nog een keer op zijn gezondheid tijdens onze
maandelijkse borrelavond in de Surprise Bar.
Vrijdag 8 december, Sinterklaasborrel op de manege
Ook tijdens de lessen kunnen wij de verjaardag van de goedheiligman niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom doen wij de pakjesavond nog eens dunnetjes over.
Zaterdag 16 december, Kerstgala
Wij zullen met elkaar uitgebreid dineren bij brasserie Keyzer en daarna gaan de voetjes van de vloer in de
Surprise Bar.
Zaterdag 23 december, Jacht Baarle-Nassau
Daar waar de Nederlandse en Belgische landgrenzen samenkomen, rijden wij op deze dag een prachtige
slipjacht over de velden en door het bos.
Zaterdag 30 december, Jacht Heeze
We zijn niet meer te stoppen en sluiten 2017 jagend achter de meute af tijdens de slipjacht Heeze.

Januari 2018

Zaterdag 6 januari, Jacht Waalre
Het nieuwe jaar beginnen we goed met een slipjacht in de omgeving van Waalre.
Zondag 14 januari, Jacht Eersel
Deze zondag trekken we naar het mooie Eersel om te jagen achter de meute.
Zondag 21 januari, Nieuwjaarsrit Manege Heemskerk en Nieuwjaarsborrel de Hollandsche Manege
Deze zondag zal je moeten kiezen: ga mee op te paard uitwaaien tijdens een buitenrit bij Manege Heemskerk
of proost op een mooi nieuw jaar bij nieuwjaarsborrel van de Hollandsche Manege.
Donderdag 25 januari, Jumping Amsterdam 2018
Kom samen met je mede horsianen genieten van internationale dressuur- en springruiters tijdens Jumping
Amsterdam

Februari 2018

Zaterdag 3 februari, Jacht Udenhout
Spring over sloten en cross over de velden tijdens de slipjacht Udenhout
Donderdag 8 februari, Surprise Bar
Alaaaf, er staat een paard in de gang! Carnaval staat voor de deur. Trek je mooiste verkleedpak aan en oefen
vast op je zachte G tijdens onze maandelijkse borrelavond in de Surprise Bar.
Vrijdag 16 februari – 23 maart, Beginnerscursus
De komende weken is er op vrijdagavond van 21:00u tot 22:00u een les voor de beginnende ruiter. De kans om
jouw kennis over te dragen. Help met poetsen, zadelen of verbeter je conditie tijdens het meelopen in de les.
We kunnen alle hulp gebruiken.
Zondag 18 februari, Westernles
Altijd al als een echte cowgirl of cowboy op je paard willen zitten? Grijp je kans en ga mee western rijden bij
Trainingstal Starnmeer.
Zaterdag 18 en zondag 19 februari, SO Concorde
Vertegenwoordig onze vereniging tijdens de studentenontmoeting bij Concorde.
Woensdag 21 februari, Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in de Koffiekamer te sociëteit N.I.A., gelegen aan
Warmoesstraat 153. U wordt daar om 20:00 uur verwacht.
Zaterdag 24 februari, Ladies hunt
Zoals Beyonce al eens zong, runnen girls the world. In de jachtwereld spreken wij uiteraard van Ladies en
daarom verdienen de Ladies ook een eigen jacht. Deze slipjacht in Steensel wordt onder andere georganiseerd
door onze eigen Skye, Tirza en Isabel.

Maart 2018

Zaterdag 3 en zondag 4 maart, SO BLOK
Onze zustervereniging BLOK organiseert een stedenontmoeting met het thema ‘Star Wars’. Kom genieten van
onze eigen paarden tijdens de dressuur- en springwedstrijden.
Zondag 25 maart, IJslanderrit
De winter in Nederland bracht ons op een idee.. met onze voeten gewarmd door een paar IJslandse sokken,
dachten we aan wat IJsland nog meer te bieden heeft… en dat zijn natuurlijk de IJslandse paarden. Deze kleine,
snelle paardjes zijn vooral speciaal omdat ze vijf gangen hebben, twee meer dan de drie gangen van de meeste
paarden, te weten de tolt en de telgang. Wil jij ook eens meemaken hoe dit precies werkt? Kom dan mee
buiten rijden op deze fantastische paardjes.
Zaterdag 31 maart, Jacht Dongen/Studentenslipjacht
Altijd al eens een jacht willen rijden? Dit is je kans! H.O.R.S. organiseert ook dit jaar weer samen met onze
ereleden Frans Beerens en Cees van Doormalen (aka Ome Cees) de studentenslipjacht. Een prachtige jacht om
te rijden en kennis te maken met de jachtwereld, uiteraard inclusief sherrystop en afterhunt. Helaas is dit
tevens de laatste jacht van dit seizoen.

April 2018

Donderdag 5 april, Surprise Bar
Kom gezellig borrelen tijdens onze maandelijkse borrelavond in de Surprise Bar.
Zaterdag 7 april, Hunter Trials
De clubkampioenschappen van slipjachtvereniging De Veluwe Hunt waar wij traditiegetrouw als
hindernisrechters zullen optreden. Omdat we graag overal een feest van willen maken, doen we dit door
tijdens het jureren ook tegelijk te borrelen en te picknicken. Kom een aantal van onze leden en alle leden van
De Veluwe Hunt aanmoedigen en vergeet je picknickmand niet.

Zaterdag 14 en zondag 15 april, SO Cave ne Cadas
De stedenontmoeting van Cave ne Cadas heeft als thema ‘Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel’. Test
je dressuur of spring skills tijdens de wedstrijden en je dans skills tijdens het feestje.
Zaterdag 21 april, NK Jachtpaarden
Pak je zonnebril, kleedje en rosé maar vast in, want het is weer tijd voor het Nederlands Kampioenschap
Jachtpaarden! Dit jaar op nieuw terrein: landgoed de Valouwe te Ede. Kom samen met ons het nieuwe terrein
verkennen en de ruiters aanmoedigen.
Vrijdag 27 april, Koningsdag boottocht
Traditiegetrouw vieren wij de verjaardag van onze koning op een boot in de grachten van Amsterdam. Trek je
oranje outfit maar vast uit de kast.

Mei 2018

Donderdag 3 mei, Surprise Bar
Kom gezellig borrelen tijdens onze maandelijkse borrelavond in de Surprise Bar.
Vrijdag 4 mei – 15 juni, Beginnerscursus
Voor de tweede keer dit jaar staan er dolenthousiaste beginnende ruiters te trappelen om voor het eerst in
hun leven een paard te bestijgen. De komende weken is er op vrijdagavond van 21:00u tot 22:00u een les
speciaal voor deze beginnende ruiters. Kom een nieuwe generatie beginners enthousiasmeren voor de
ruitersport en help met op- en afzadelen of loop mee tijdens de lessen.
Zaterdag 12 en zondag 13 mei, SO Hippocampus
Reis af naar Enschede voor de stedenontmoeting van D.R.V. Hippocampus met als thema ‘Fantastic Horses and
Where to Find Them’.
Zondag 13 mei, Strandrit
Wind in je haar, galopperend over glooiende heuvels, weidse stranden en prachtige vergezichten… Ja, dat is
wel ongeveer wat je had gedacht dat paardrijden je zou brengen. Laat die droom nu werkelijkheid worden en
ga mee met de strandrit!
Zaterdag 26 en zondag 27 mei, SO Marcroix
Vertegenwoordig HORS bij de groovy stedenontmoeting van R.S.R. Marcroix met als thema ‘Flower Power’.

Juni 2018

Zaterdag 9 en zondag 10 juni, SO Parafrid
Rijd jezelf de prijzen in tijdens de stedenontmoeting van Parafrid. Je kan uitkomen in de dressuur en het
springen. Trek een sprookjesachtige outfit uit je kast, want het thema van dit weekend is ‘Once upon a time’.
Zondag 10 juni, Driekamp
Een van de meest legendarische activiteiten van HORS wordt dit jaar teruggebracht naar haar roots, de jacht.
Kom voorzichtig snuffelen aan deze ultieme hobby en haal je jachthart op ook buiten het seizoen. We gaan
allereerst een heerlijke buitenrit maken met een jacht tintje: spring je eerste slootje, vlieg in galop over de
eindeloze zandpaden uitkijkend over de Leenderheide en spring een boomstammetje onder toeziend oog van
jachtexperts Ad en Johan. Vind je sloten en/of boomstammen toch nog te spannend, niets hoeft en alles mag.
En natuurlijk houden we halverwege een sherrystop. Vervolgens kan je je opgedane kennis en oefening
demonstreren in de crossweide. En we sluiten af met een heerlijke barbecue!
Vrijdag 22 juni, Paardenmassage les
Wil jij wel eens wat terug doen voor de paarden die elke week braaf jouw oefeningen uitvoeren. En wil je na
een intensieve les je paard helpen ontspannen? Geef je dan op voor de massage les. Leer hoe jij dit edele dier
kan voorzien van een heerlijke massage. Naast een beloning voor het harde werken heeft het geven van een
massage een positieve invloed op het paard: de bloedcirculatie wordt gestimuleerd waardoor afvalstoffen
sneller worden afgevoerd en blessures sneller genezen. Massage kan ook helpen pijn te verlichten en spieren
en gewrichten soepeler maken. Uiteraard is het ook een ultiem bonding momentje voor jou en je favoriet.

Donderdag 28 juni, Surprise Bar
Het is weer tijd voor een borrel in de Surprise, deze keer met als thema ‘Shotjes Roulette’. Kijk jezelf eens goed
in de ogen aan en bedenk welk shotje jij nu het allerliefste nuttigt. Trek vervolgens alles uit de kast om als jouw
lievelingsshotje verkleed te gaan. Helaas, Fireman en Jägermeister zijn al vergeven.
Vrijdag 29 juni, Vriendjes- en vriendinnetjesles
Snappen jouw vrienden je liefde voor het rijden nog niet? Dit is je kans om hen een kijkje achter en voor de
schermen te geven en ze proefondervindelijk te laten ervaren dat paardrijden harder werken is dan het lijkt.
Meld je vriendje of vriendinnetje aan voor deze onvergetelijke ervaring en lach ze toe terwijl jij je de longen uit
je lijf rent naast het paard.

Juli 2018

Zaterdag 14 juli, Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op het dakterras van Anke en Elsemieke. U wordt daar om
20:00 uur verwacht.

Augustus 2018

Zondag 5 – zondag 19 augustus, paardenvakantie
Tijdens deze weken mogen onze geliefde paardjes lekker spelen en uitrusten op het weiland. Om daarna vol
frisse energie en tonnetje rond weer voor ons klaar te staan op de vrijdagen. Mocht je niet weten hoe je deze
weken zonder de paarden moet overleven? Neem even contact op met de activiteitencommissie, misschien
kunnen zij het leed verzachten met een leuke hippische activiteit. Of maak gebruik van de mogelijkheid om op
vakantie te gaan zonder ook maar één les te hoeven missen!
Vrijdag 24 augustus, Familieles
Na je vrienden is het nu de kans aan je familie om te ervaren hoe het is om meegevoerd te worden op de rug
van een 600 kg zwaar dier. Luistert je moeder vol jaloezie naar je verhalen? Zegt je vader stoer dat het toch niet
zo moeilijk kan zijn? Snapt je broer je liefde voor je verzorgpony niet? Of heeft je zusje ‘niets’ met dieren?
Neem ze deze vrijdag mee naar de manege om te proeven aan de paardensport. Vergeet niet je familielid aan
te melden voor de les. De rest van de familie mag natuurlijk onder het genot van een drankje toekijken hoe je
vader/moeder/broer/zus als lijdend voorwerp op de paardenrug zit.
Maandag 27 augustus, Intreeweek
Tijdens de Intreeweek heeft H.O.R.S. weer de mogelijkheid om zich voor te stellen aan alle nieuwe, jonge,
enthousiaste eerstejaarsstudenten. De ultieme mogelijkheid om nieuwe leden voor onze mooie vereniging te
werven. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit om mee te helpen om onze vereniging op de kaart te zetten
bij deze nieuwe generatie studenten. Vertel potentiële leden over die prachtige strandrit, die spannende jacht,
die gezellige borrel, die te gekke wedstrijd of over een van de andere doldwaze activiteiten.

September 2018

Zaterdag 1 september, Zomerjacht door de Amsterdamsche grachten
Het jachtseizoen is helaas nog even weg en omdat wij onze Brabantse vrienden niet zo lang willen missen,
organiseert de jachtcommissie de zomerjacht. Een heerlijke boottocht door de Amsterdamse grachten. Zonder
meute honden, maar met veel Brabantse gezelligheid, lekkere hapjes & drankjes en foute muziek. Het wordt
gegarandeerd een feestje!
Zaterdag 1 september, Pre-party BH-cup
Na de zomerjacht nog energie voor wat danspasjes? Kom naar de pre-party van de BLOK/H.O.R.S. cup (kort:
BH-cup) in de Surprise Bar. Vanaf 22:00u ben je welkom om samen met de leden van zustervereniging BLOK te
borrelen en te dansen. Een beter begin van de wedstrijd is er niet.
Zondag 2 september, BH-cup
Zoals ieder jaar, zal ook dit jaar de BLOK/H.O.R.S. cup (kort: BH-cup) weer plaatsvinden. Op deze dag strijden de
leden van H.O.R.S. en de leden van zustervereniging BLOK om de winst. Het thema van dit jaar is James Bond.

Rijd verkleed in het thema samen met een ander lid een pas-de-deux op muziek. Dit is je kans om je creativiteit
de vrije loop te laten, want je mag een eigen proef maken! Mocht je geen inspiratie hebben, kan je ook de
standaard proef rijden. Wil je ook springen? Dit jaar is er een relaisspringwedstrijd, een soort estafette
springwedstrijd in tweetallen.
Vrijdag 7 september, spelletjesles
Mis jij je kindertijd wel eens? Lekker tikkertje spelen, stoelendans doen, annemaria koekkoek spelen of
estafetteracen? Deze avond mag je het kind in jezelf helemaal los laten. Tijdens de lessen zullen we naast
dressuur rijden ook spelletjes doen. Niet veilig met twee benen op de grond, maar op de rug van een paard!
Leef je uit tijdens het paardenvoetbal, de estafetterace of een van de andere knotsgekke spelletjes.
Donderdag 20 september, Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in de Koffiekamer of Bistro te sociëteit N.I.A., gelegen aan
Warmoesstraat 153. U wordt daar om 20:00 uur verwacht.
Vrijdag 21 september – vrijdag 19 oktober, Beginnerscursus
Het nieuwe studiejaar is weer begonnen, helaas. Een hele club nieuwe eerstejaars studenten staat te popelen
om Amsterdam te verkennen, nieuwe vrienden te maken en misschien wel nieuwe hobbies te ontdekken. Is
jouw neefje of nichtje in Amsterdam komen studeren en wil je hem/haar graag op een paard ziten? Of ben je
als mentor bij de intree-week paardenfanaten zonder ervaring tegen gekomen? Vertel ze over HORS en onze
e
beginnerscursus! Op 21 september start de 3 beginnerscursus van dit bestuursjaar. De ideale manier om
kennis te maken met de ruitersport en onze vereniging. Natuurlijk kunnen wij ook weer wat enthousiaste leden
gebruiken die hun kennis over de paarden en de paardensport willen overbrengen op een nieuwe generatie
ruiters. Dus kom helpen met poetsen, zadelen en meelopen tijdens de les. Lach de beginners aanmoedigend
toe vanaf de kant en denk terug aan de tijd dat jij als beginner door het paard geleid werd. En maak kennis met
de potentiele leden tijdens de borrel na afloop van de lessen.
Zaterdag 29 en zondag 30 september, HORS-weekend
Het is weer tijd voor het leukste weekend van het jaar! De paardjes van manege Knollegruun staan al te
trappelen om ons weer te mogen begroeten en heerlijk met ons naar buiten te gaan door de Drentse bossen
en over de Drentse heide. ’s Avonds hebben we de kans om nader tot elkaar te komen tijdens de barbecue en
rond het kampvuur. Na een lange en gezellige avond overnachten we uiteraard in de HORS-hutten op het
terrein van de manege. De volgende ochtend slapen we lekker uit en staat er een heerlijk ontbijtje op ons te
wachten bij het ontwaken. Waarna we onze rijkleding weer aantrekken voor nog een fijne buitenrit.

Oktober 2018

Donderdag 11 oktober, HORS 107 jaar oud
Op 11 oktober 1911 werd onze mooie vereniging opgericht, vandaag exact 107 jaar geleden dus. Dit heugelijke
feit zullen wij ook dit jaar niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Bereid je vast voor op een onvergetelijke
dies-week!

December 2018

Vrijdag 7 december, SinterHORS
Ook dit jaar zal de goedheiligman de Hollandsche stallen niet overslaan. En zullen wij zijn verjaardag niet
ongevierd voorbij laten gaan. Pepernoten, cadeautjes, warme choco en een spel. Dit wordt ons het avondje
wel. Zorg ieder voor twee cadeaus, één leuk en één nutteloos. Maar geef niet meer uit dan de tien euro limiet,
je hoeft voor zo’n heerlijk avondje niet failliet.
Zaterdag 22 december, Kerstdiner & -gala
Neem alvast een voorschot op de aankomende feestdagen tijdens het jaarlijkse HORS kerstdiner. Er zal weer
een heerlijk menu geserveerd worden op een nog geheime locatie. Hou je mail in de gaten voor meer
informatie. Aansluitend aan het kerstdiner zullen we met zijn allen naar De Hollandsche Manege gaan voor het
kerstgala aldaar.

