Stad en Lande Ruiters nieuwsbrief september 2016
Op ons programma...
11 september Officiële dressuurwedstrijd op ’t Harde. Te rijden klassen: B tm ZZ licht.
Meld je deelname aan bij dressuur@stadenlanderuiters.nl. Voor dit evenement zijn veel vrijwilligers nodig. Het opbouwen zal
grotendeels op zaterdag 10 september plaatsvinden. Na afloop op zondag gaan alle materialen terug naar het eigen terrein.
Hiervoor zijn vele handen nodig. Kun je helpen, geef dit dan door aan het dressuurteam door een
mailtje naar dressuur@stadenlanderuiters.nl Rond 4 uur vindt er een tuigpaardenwedstrijd plaats. Hiervoor zijn wedstrijd

tuigers en amateurs uitgenodigd.
18 september: officiële springwedstrijd is alleen voor de paarden. De pony's mogen in de ochtend komen oefenen op het
officiële parcours. Meer informatie en aanmelding van deelname bij springen@stadenlanderuiters.nl

Op ons programma...in oktober
Het oefenspringen van 2 oktober staat in het teken van een oefencross met natuurlijke hindernissen en vaste
hindernissen. De dag zal ingedeeld worden naar niveau en in groepjes.
Op 7 oktober om 20:00 is er een Buitengewone Ledenvergadering om de leden te informeren over de ontwikkeling van
het terrein. De uitnodigingsbrief wordt per e-mail verzonden.
Op 15 en 16 oktober vindt het laatste onderlinge-wedstrijdweekeinde plaats. Op zaterdag 15 oktober is het onderlinge
mennen. ’s Middags bouwen wij om voor het springen van zondag. 16 oktober beginnen wij met springen, en bouwen wij
snel om voor de dressuur.
Na afloop van de dressuur is er een extra categorie, namelijk Kuür op muziek. Voor deze rubriek mag je je opgeven aan
de hand van het niveau dat je zelf op wedstrijd rijdt. Na inschrijving via springen@stadenlanderuiters.nl krijg je een
complete uitleg en een leeg protocol om jouw eigen gemaakte proef in elkaar te zetten! Hierbij mag je ook je eigen
muziek bedenken en aanleveren!
Om het wedstrijdseizoen met elkaar af te sluiten is er een BBQ, meer informatie volgt.

Inenten/gebitscontrole/ontwormen/meten
Onze vereniging wil de mogelijkheid bieden om pony’s en paarden gezamenlijk te laten inenten, een gebitscontrole uit te
laten voeren, te ontwormen en/of te laten meten.
Bij voldoende aanmeldingen komt dierenartspraktijk Wellensiek met 2 dierenartsen op:
26 oktober 2016 14:00-16:00 uur op het Stad en Lande Ruiters terrein.
Pony’s die meedoen aan wedstrijden moeten t/m het 8e jaar gemeten en jaarlijks geënt worden. Wanneer je je pony of
paard wil laten meten, geef dit dan door aan het secretariaat, zodat we een ponymeter van de knhs kunnen laten komen
(indien mogelijk ook op 26 oktober 2016).
Aanmelden: secretaris@stadenlanderuiters.nl Bij voldoende aanmelding uitgebreide informatie in de volgende
nieuwsbrief en/of via de website.

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl
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Afgelopen evenementen
Een fantastische dressuurdag op 17 juli. Heel veel deelnemers hadden zich opgegeven voor de officiële
dressuurwedstrijd. Het was een prachtige dag met mooie resultaten voor velen. De uitslagen zijn te lezen op onze
website en in de Haverkorrel van juli 2016.
Het oefenspringen op 7 augustus is vanwege te weinig deelnemers niet doorgegaan.
Voor het oefenringsteken op 13 augustus, ter voorbereiding op de activiteiten tijdens de Blaricumse feestweek, was
veel belangstelling.
Van 13.00 uur tot 16.00 uur werd er met plezier geoefend.
Zaterdag 20 augustus streden 6 teams om de winst van Lol met je Knol 2016.
De wedstrijd bestond uit 2 onderdelen. Een hemdenrace en paardenvoetbal. Teus Dorrestein was de speaker.
Nadat alle teams de opdrachten hadden uitgevoerd, werden de tijden en het aantal doelpunten verwerkt tot het
eindresultaat.
Het team van Joelle de Gooijer, Carmen de Bruijn, Luna Cornelissen en Jesper Miedema was de winnaar.
Een eervolle 2e plaats was voor het team van Lieke Stut, Samantha Voorneveld, Jeroen Post en Daan Wolthuis.
Voor deze teams waren er bekers. De andere deelnemers kregen een herinneringsmedaille.
Alle prijzen werden door onze burgemeester mevrouw De Zwart-Bloch uitgereikt.

Terrein
De bestrating bij het rode Snoephuisje is weer hersteld.
We kregen melding van een wespennest in de grond naast de Kokosbak.
Door de snelle actie van Blaricummer Martijn Driessen werd de overlast tot een minimum beperkt.
Deze klus heeft Martijn voor de vereniging op vrijwillige basis geklaard.
Info : ongediertedirect.nl Tel: 06 – 30145951
Nogmaals het verzoek de mest direct op te ruimen. Er zijn 2 groene containers en 2 setjes mestboy om dit te doen. In
de groene containers graag alleen mest. Voor al het andere afval staan er afvalbakken en 1 grijze container.
Ook tijdens lessen en evenementen ben je zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de mest van je paard. Het is
een misverstand te denken dat de instructie of de het organiserende team van een evenement de mest opruimt. Doe
dit direct zelf of vraag iemand die met je is meegekomen.
Honden op het terrein zijn alleen welkom als ze zijn aangelijnd. Ook hondenpoep dient direct te worden opgeruimd.
Een schoon en opgeruimd verenigingsterrein, daar zorgen we met elkaar voor.

Kijk voor meer informatie op www.stadenlanderuiters.nl
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Weetjes
In het najaar zullen wij het ruiterbewijs weer organiseren. Informatie en aanmelden bij
secretaris@stadenlanderuiters.nl.
Ongeveer 6 keer per jaar, tijdens de officiële wedstrijden die Stad en Lande Ruiters organiseert, hebben wij
vrijwilligers met een geldig E.H.B.O.-diploma nodig. Wie mogen we hiervoor vragen? Informatie bij
secretaris@stadenlanderuiters.nl

Kampioenen
De afgelopen weekeinden waren er vele wedstrijden om het Nederlands kampioenschap op hippisch gebied. Stad en
Lande Ruiters leden scoorden geweldig op de verschillende onderdelen dressuur, springen en mennen.
Paul Loman ging met zijn grooms Aimée Bollebakker en Rick Zoet voor de winst tijdens het NK Samengesteld mennen
2016 in Maasdijk. Na 2 spannende wedstrijddagen werd Paul gehuldigd door Mevrouw Chardon (echtgenote van
wereldkampioen mennen IJsbrand Chardon) en klonk het Wilhelmus.

Mailadressen
De redactie van de Haverkorrel heeft een nieuw emailadres, haverkorrel@stadenlanderuiters.nl
Voor alle bijdragen graag dit emailadres gebruiken. De eerstvolgende komt uit in december 2016.
Op onze website is een pagina voor foto’s.
Heb je een bijdrage hiervoor, mail deze dan naar website@stadenlanderuiters.nl

Jarigen in september
7
8
15
16
17
18
20

Denise van der Poel
Anne Marie Post
Merle van Gilst
Gert Jan van Muijlwijk
Stephanie Troeder
Feline Thoenes
Theo Makker
Charelle Perier
Romy Jepkes
Saskia Zwanikken

22
23
24

27
28

Petra Kruijmer
Theo Krijnen
Saskia Raven
Esmee van Veen
Thora Gale
Paulien Staal
Bud de Gooyer
Suze Faber
Naomi van der Hulst

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

