Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief juni 2016
Op ons programma...
Op 3 en 4 juni organiseren wij het kampioenschap van mendistrict west op 't Harde. Deze samengestelde
menwedstrijd is elk jaar weer een echt groots evenement, veel publiek, veel spektakel! Kom allemaal kijken en
genieten!
2,3 en 4 juni zal het verenigingsterrein niet beschikbaar zijn om vrij te rijden. De instructeurs van de lessen op die
dagen zijn op de hoogte en de lessen zijn verzet naar een andere datum of worden gegeven op het terrein in Laren.
Het terrein in Laren (naast Ruiterweg 45) kan ook een goed alternatief zijn om vrij te rijden.
Op 25 juni organiseren wij een Bixie wedstrijd en speldag. Heb jij je al opgegeven? dressuur@stadenlanderuiters.nl
Op 26 juni is het dan weer tijd om de strijd met elkaar aan te gaan tijdens de onderlinge dressuur- en
springwedstrijd. Deze uitslag telt mee voor het clubkampioenschap. Schrijf je in! dressuur@stadenlanderuiters.nl
Uiteraard is er in juli weer het oefenspringen op 3 juli. Meld je aan: springen@stadenlanderuiters.nl

Afgelopen evenementen
Zoals elke 1e zondag van de maand begonnen wij met oefenspringen. Gelukkig zat het weer goed mee! Op onze
facebookpagina zie jij veel foto's!
Op 14 mei was er oefendressuur. In eerste instantie voor de menners,
gelukkig konden de ruiters ook meedoen. Hetty Nawijn gaf het commentaar.
Elke menner en ruiter kreeg tips mee. Vooral voor de meichallenge een super
idee.

21 mei was de 1e dag van de mei challange, een officiële dressuurwedstrijd.
Het was een prachtige dag. Veel mooie ruiters verschenen.
Zondag 22 mei vond de 1e officiële springwedstrijd plaats. Met steeds meer springruiters kon een springwedstrijd niet
uitblijven. Een topdag, ondanks het weer en zeker voor herhaling vatbaar.
29 mei was de 2e dag van de dressuur challange, weer een mooie dag met enthousiaste deelnemers.
De challange werd gewonnen door Skylar Bos in de categorie paarden en door Brandy Bos in de categorie pony's.

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl
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Ruiterbewijs
Ruiterbewijs Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter voor veilig en verantwoord buitenrijden.
Er wordt een cursus en examen ruiterbewijs georganiseerd door onze vereniging.
De theorie- en praktijklessen zullen worden gegeven door Karin de Graaf.
De instructrice tijdens het examen op 10 juli a.s. is Kimberley van ’t Hoenderdaal.
De vaardigheden worden getoetst met een theoretisch en praktisch examen.
Kandidaten met leer- of leesproblemen kunnen een mondeling examen aanvragen. Dit moet wel minimaal 4 weken
voor de examendatum worden doorgegeven aan de SRR. Tevens dient een verklaring omtrent dyslexie of
leerproblemen te worden overlegd. Informatie is te vinden op http://www.srr-nederland.nl
Kosten all-in: € 100,- voor leden en € 150,- voor niet- leden.
Betaling dient contant te geschieden bij aanvang van de eerste les.
Indien er bij aanvang geen betaling is ontvangen, kan er niet gestart worden.
Jullie krijgen na het slagen een pas voor onbepaalde tijd, waarmee je lid kunt
worden van het Goois Natuur Reservaat en gebruik kunt maken van de
terreinen van het GNR.
Kalender
Theorielessen:
Praktijklessen:
Examen:

23 juni en 7 julie, aan het einde van de middag.
18 juni en 9 juli vanaf 12 uur.
10 juli 2016 11:00 uur

Inschrijven vóór 8 juni 2016: Het ingevulde aanvraagformulier Ruiterbewijsexamen
(te downloaden via http://www.srr-nederland.nl) inleveren bij Roos Dijkstra,
secretaris@stadenlanderuiters.nl, Scheimel 27, 1261 VD Blaricum.

Jarigen in juni
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Iris van den Bergh
Alie van Enk
Joëlle de Gooyer
Johan Spangenberg
Nikkie van Kesteren
Marie-Louise van Kuilenburg
Jessica van Elst
Carla Toes
Tjaline Schoenmaker
Esmée Hubert
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Naomi Toe Water
Eline Geurs
Karin de Graaf
Arthur Wattimena
Attimena
Wendy Klarenbeek
Lisanne Brasser
Laurine Deurwaarder
Babette de Jongh
Talitha Ombach
Tamara van Alphen
Kelly Ederveen

Hoe kan
ik U

Denk aan onze sponsors, zij denken ook aan ons!

Helpen?

www.hoekanikuhelpen.nl

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl

