Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief april 2016
Op ons programma...
3 april is het weer tijd voor oefenspringen. Hopelijk zijn de weergoden ons deze maand beter gestemd.
9 april is de eerste onderlinge menwedstrijd, onderdelen dressuur en vaardigheid. Deze datum staat anders
op onze folder. Uiteraard telt deze uitslag mee voor de clubkampioenschappen.
17 april wordt er ook gestreden voor de clubkampioenschappen. Springen en dressuur staan dan op het
programma.
Onze vereniging organiseert dit jaar voor de 35e keer de Samengestelde Menwedstrijd en mede vanwege
dit jubileum mogen wij dit jaar het Kampioenschap van district West organiseren. Op 3 en 4 juni zullen zo'n
100 aanspanningen strijden om de punten en om de eer van de winst. Dressuur en vaardigheid vinden
plaats op vrijdag 3 juni. Zaterdag 4 juni wordt de marathon met 6 hindernissen gereden.Een team van
vrijwilligers is al maanden bezig met de voorbereidingen. Het enthousiaste team zal in de week
voorafgaand, 't Harde veranderen in een terrein waar op hoog niveau paardensport zal plaatsvinden.
Ja, het is pas in juni, maar zoals gezegd, de voorbereidingen zijn in volle gang en nu al willen we u allemaal
bij dit geweldige evenement betrekken. Er zijn vele handen nodig om het werk licht te maken, m.a.w. er zijn
nog meer vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat dit evenement het succes wordt, zoals van onze
vereniging mag worden verwacht.
Op vrijdag 3 juni is er hulp nodig bij de vaardigheid en schrijvers bij de jury van de dressuur. Voor zaterdag
4 juni kunnen we schrijvers bij de dierenarts gebruiken, vrijwilligers bij diverse hindernissen en mensen die
aan het eind van de dag komen om alles weer terug te brengen naar het verenigingsterrein.
Geef uw hulp door aan Aimee door een berichtje te sturen naar 06 40 42 44 47 of
aimee.bollebakker@kpnmail.nl
De catering zal deze dagen ook volop aanwezig zijn. Het vaste team van catering vrijwilligers kan voor dit
grote evenement ook extra hulp gebruiken om iedereen van lekkere drankjes en hapjes te voorzien. Meld je
aan bij Marja: marja@monitoraudionederland.nl.
Vanuit de verschillende secretariaten van onze
vereniging is het verzoek gekomen om zelf actief in te
schrijven. Tot nu toe hebben zij velen eraan moeten
herinneren om in te schrijven.
Schrijf je in via:
dressuur@stadenlanderuiters.nl;
springen@stadenlanderuiters.nl;
mennen@stadenlanderuiters.nl
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Afgelopen evenementen
Afgelopen maand, 19 maart, organiseerde de BELcup leden voor de 10de keer de BELcup. De hindernissen
waren prachtig. De sfeer was top... maar wil je kennismaken met deze onbekende menner, kijk dan in de
eerstvolgende Haverkorrel. Daar komen ook de uitslagen in en meer foto's! Onze sponsor HR Car
Improvement verraste alle deelnemers met een echte Belcup cap. Het is nu al een collectors item. Dit initiatief
werd enorm op prijs gesteld.

Menles op zaterdagmiddag
26 maart jl. was het dan zover. De 1e menles op zaterdag ging van start om 13.00 u.
Aan de hand van de enquete die enkele maanden geleden is gehouden hebben we met veel enthousiasme
een les opgezet, gegeven door Ton Waarle.
Na het nodige lobbywerk de afgelopen weken werd duidelijk dat er toch wel zoveel animo is voor een
zaterdagles, dat we niet alleen zouden kunnen volstaan met een enkele les voor alleen de jeugd, maar dat er
ook de nodige volwassenen zijn die een les zouden kunnen vullen.
Na de nodige toezeggingen hadden we gedacht dat een 2e, opvolgende les om 14.00 uur op zijn plaats zou
zijn. Het is dus extra jammer dat juist in die 2e les (waar dus de volwassenen vooral mee zouden rijden)
slechts 1 man kwam opdagen en de rest, zonder afzeggen, in geen velden of wegen te bekennen was.
Schrale troost is het dat we ons in de “proeffase” bevinden.
Vol goede moed gaan we dat dan ook 2 april nogmaals doen, met de hoop dat de verstandigen onder ons
(volwassenen?) het nu wel op kunnen brengen te komen. Komt allen in groten getale,
want het zou namelijk zonde zijn als we na 2 lessen moeten concluderen dat we
voor dit moment slechts 1 les kunnen vullen...
Affijn, de eerste les om 13.00 uur was goed bezet en, wat veel belangrijker is, de kinderen die er waren zijn
laaiend enthousiast. Dat ziet er dus rooskleurig uit voor de toekomst!
Bij deze even voor de goede orde: 9 april is de onderlinge menwedstrijd en kunnen de lessen dus niet
doorgaan. Misschien wel een extra stimulans om, in samenwerking met Ton, 2 april nog even wat dressuur
te oefenen voor de 9e....
Peter Post
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Weetjes
In de bijlage vinden jullie informatie over jacks en polo's met een Stad en Lande Ruiters
opdruk. Een leuk initiatief van leden, waarmee ook de rijhal wordt gesponsord. Er zijn nog
diverse pas- en bestelmomenten in april en op 19 april gaat de definitieve bestelling naar de leverancier.

Jarigen in april
1
4
5
6
13
14
17
23
24
25
30

Lisa van der Straten
René van Wijk
Nienke Calis
Lili Gale
Jessica Lam
Cor Fokker
Sharon Wormsbecher
Corry Wels
Sanne Rosendaal
Jan de Jong
Chantal van Valkengoed
Henk Roodhorst
Fabiënne van der Velden

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Hoe kan
ik U

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl
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Kleding Stad en Lande Ruiters
CLUBKLEDING STAD en LANDE RUITERS
Altijd al clubkleding van Stad en Lande Ruiters willen hebben? Dit is je kans.
We bieden een jack en een polo. En het mooie is, dat je ook nog de binnenbak ermee sponsort.
We zijn veel dank verschuldigd aan De Boer in Naarden. Stad en Lande Ruiters heeft een flinke
korting gekregen op de inkoop van het jack. Van die korting kunnen we het laten bedrukken en er
blijft een leuk bedragje over voor de bouw van de binnenbak.

Het BR jack is met fleece gevoerd. Water en winddicht
maar toch ventilerend. Lekker tussen jack. Op de rug
wordt onder de reflecterende lijn in zilverfolie Stad en
Lande Ruiters gedrukt (28 cm).
Kindermaten: 116, 128, 140, 152, 164
Damesmaten: XS, S, M, L, XL, XXL
Herenmaten: S, M, L, XL, XXL, XXXL

€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00

De polo is 65% polyester en 35% katoen. Op het linker mouwtje wordt in zilverfolie Stad en
Lande Ruiters gedrukt (10 cm).
Kindermaten: (vanaf 3-5 jaar) 130-140, 140-160
€ 20,00
Damesmaten: XS, S, M, L, XL, XXL
€ 20,00
Herenmaten: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
€ 20,00
Pas- en bestelmomenten
Vrijdag 1 april
Zondag 3 april
Zaterdag 9 april
Zondag 17 april

ledenvergadering 19;30-20;00 uur
oefenspringen
onderlinge mennen
onderlinge springen en dressuur

Dit betreft een eenmalige actie. Dinsdag 19 april gaan
we bestellen.

Voor meer informatie kun jij bellen met Dorine Borgers 06-289 363 88

