Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief mei 2016
Op ons programma...
Op 14 mei is het zo ver: de eerste editie van het oefendressuur. De organisatie heeft besloten dat zowel menners als
ruiters zich kunnen inschrijven voor dit evenement.
Wat gaan we doen?
Op deze dag zal er gelegenheid zijn voor het oefenen van 1 dressuurproef. Je kan zelf aangeven welke proef of
welke klasse je wil starten/oefenen. Er is door de organisatie een officieel jurylid van de KNHS geregeld en je wordt
beoordeeld op wedstrijdniveau. Je protocol kun je een half uur na de laatste start ophalen. Geef je snel op, want
VOL = VOL!!!!
Starttijd: 12.00 uur (dit kan nog veranderen door het aantal deelnemers)
Inschrijvingskosten: €10,Wil jij graag een dressuurproef oefenen? Geef je dan snel op via mennen@stadenlanderuiters.nl!! Vergeet niet te
vermelden welke proef of klasse je wil rijden.
21 en 29 mei is er een officiële dressuurwedstrijd met dressuur challenge. Te rijden klassen: B tm ZZ licht. Informatie
en inschrijven: dressuur@stadenlanderuiters.nl
22 mei: oficiële springwedstrijd, klassen BB 80 t/m ZZ. Informatie en inschrijven: springen@stadenlanderuiters.nl
Naar aanleiding van de oproep om vrijwilligers voor de Samengestelde Menwedstrijd die op 3 en 4 juni op ’t Harde
plaatsvindt, zijn diverse aanmeldingen ontvangen. Het is gebleken dat het schrijven bij de dierenarts erg in trek is.
Hiervoor zijn ruim voldoende aanmeldingen ontvangen.
Vrijwilligers bij de hindernissen (zaterdag 4 juni, indeling per dagdeel mogelijk) en vrijwilligers die aan het einde van
het evenement (zaterdag 4 juni 17.00 uur) komen helpen opruimen en het met elkaar verhuizen van alle gebruikte
spullen naar het verenigingsterrein, kunnen we nog goed gebruiken.
Geef uw hulp door aan Aimée door een berichtje naar 06 40 42 44 47 of aimee.bollebakker@kpnmail.nl
De catering groep kan hulp gebruiken op vrijdag 3 juni vanaf 12.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
(indeling per dagdeel) Aanmelding graag bij Marja : marja@monitoraudionederland.nl
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Afgelopen evenementen
Op 3 april was er oefenspringen.
Zaterdag 9 april vond de 1e onderlinge menwedstrijd plaats.
Dressuur was op het verenigingsterrein en er was een uitdagend vaardigheidsparcours op het Ziekenweitje neergezet.
Er was een groot team van vrijwilligers die ervoor zorgden dat het meten van de spoorbreedte van de koetsen correct
verliep, tevens werd het parcours steeds weer snel in orde gebracht voor de volgende deelnemer.
Tjalline Schoenmaker was de enige die in de vaardigheid een foutloos parcours reed.
Knap gedaanTjalline!
Bij de wedstrijdrijders werd Eline Geurs 1e bij de vaardigheid en Paul Loman 1e bij de dressuur.
Bij de hobbyrijders werd Bruno Splint 1e bij de vaardigheid en Lisa van Kuijk 1e bij de dressuur.

Zondag 17 april was de 1e onderlinge springen en dressuur wedstrijd. Het weer viel mee, af en toe een bui. Anne
Fleur was zo lief om de stoelen droog te maken. Super!! Alle uitslagen staan op de website op de pagina
Wedstrijden/uitslagen.

Het assortiment van de catering is uitgebreid met een ‘patatje Arthur ‘ en Slagerij Stut sponsorde deze dag de
hamburgers en gehaktballen. Heerlijk allemaal!!

Weetjes
2e Pinksterdag, 16 mei is een deel van het terrein verhuurd aan Wendy Klarenbeek en Ayscha de Roo. Zij organiseren
een dag met clinics van 10.00 uur tot 15.00 uur. Informatie hierover in de Haverkorrel die binnenkort verschijnt.
Informatie en aanmelding: extendedsteps@gmail.com
Vanaf 16.00 uur kan er weer vrij gebruik worden gemaakt van de rijplaat. De hele dag is de grote rijbak beschikbaar om
vrij te rijden.
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Er werd bij de catering gevraagd naar snackprodukten zoals frites en kroketten.
Arthur is bij het oefenspringen op 3 april frietjes gaan bakken. Dit was de start van het ‘patatje Arthur ‘
Tot nu toe is het bij frites gebleven, maar het is zo’n succes dat het assortiment binnenkort zal worden
uitgebreid. De benodigde apparatuur werd geschonken door Arthur Wattimena, Lucas van der Weiden en
de familie Post.
De bestelling van de jacks en polo’s met Stad en Lande Ruiters opdruk is naar de leverancier gegaan.
Dank aan Dorine voor dit leuke initiatief waarmee
ook sponsoring van de rijhal wordt gedaan.

Jarigen in mei
1
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Marianne Fokker-Hofman
Zoë Gieskens
Frouke Hermans
Harrie Loman
Lianne Fokker
Danielle ten Boden
Aukje Wiekmeijer
Kirsten Smit
Geurt Vos
Rebecca Loef
Astrid Polfliet
Marissa van der Meulen
Rene de Fouw
Rosalie van Grinsven

18
19
21
22
25

29
30
31

Joop Engel
Betsy Karman
Marlou Cramer
Letty Terpstra
Maud Snijders
Fabienne Kiès
Mirjam Groenestein
Ayscha de Roo
Chantal Verhulst
Grada Borsen
Willem Beers
Masha Kamphuis

Joke Witte

Hoe kan
ik U

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl
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