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Activiteiten belicht 

Za 18 nov      Paarden dressuur senioren  
Zo 19 nov      Sinterklaas intocht & KNHS  
Zo 26 nov      Pony’s F1 – F3  
Zo 3 dec        KNHS  
Di 5 dec         Sinterklaas, lessen gaan door  
Zo 10 dec      Onderlinge carrousel pony’s  
Zo 17 dec      Pony’s vanaf F4  
Ma 25 dec     1

e
 kerstdag, stal tot 15.00, foyer dicht  

Di 26 dec       2
e
 kerstdag, foyer tot 15.00 stal tot  

Zo 31 dec      Oudejaarsdag, stal tot 15.00  
Ma 1 jan        Nieuwjaarsreceptie 17.00 – 19.00  
Zo 7 jan        Springen en vaardigheid  
Zo 14 jan      Paarden dressuur senioren  
 
Onderlinge carrousel wedstrijden  

Ieder jaar worden er onderlinge carrousel wedstrijden 
gereden tussen de lesgroepen van De 
Schimmelkroft. Er zijn 4 niveaus waarop 
ingeschreven kan worden. Tijdens de onderlinge 
carrousel wedstrijd ga je samen met je les een outfit 

bedenken met bijbehorende muziek. Op 5 november is de 
paarden carrousel gereden. 10 december is het de beurt aan 
de pony groepen. De groepen strijden tegen elkaar voor de 
publieksprijs en voor de juryprijs. De publieksjury kijkt naar de 
uitstraling en naar de creativiteit in muziek en kleding. De jury 
kijkt naar de uitvoering van de proef.  
 
De onderlinge paardencarrousel is inmiddels gereden. 
De publieksprijs is gewonnen door Slee onder leiding 
van Lisette Schimmel.  

1. De Serveersters onder leiding van Yvette 
2. Lion King onder leiding van Lisette  
3. Yvette’s Devils onder leiding van Yvette  

 
Bedankt voor de geslaagde middag, wij hebben erg 
genoten en kijken uit naar de onderlinge Ponycarrousel!  
 
Oefenparcours springen in Assendelft 

Op zondag 5 november reden Jente Maat, Anne 
Vermolen en Kim Blom hun eerste oefenparcours bij 
manege de Delft in Assendelft. Onder leiding van Diana 
hebben zij de Schimmelkroft niet onverdienstelijk 
vertegenwoordigd. Jente en Kim reden een mooie 

foutloze rit met Smurfin en behaalde een 
2e en 3e plaats. Anne had helaas 1 balkje 
op de laatste hindernis maar behaalde 
met Chum wel de hoogste stijlpunten van 
het 3tal! Op naar de volgende succesvolle 
wedstrijd. 
 
Nieuwe ponycarrousel  

Op zaterdag gaan we starten met een nieuwe 
ponycarrousel onder leiding van Frank! Met deze 
groep starten we met de basis van het carrousel 
rijden. Wat is een peloton, een sectie, colonne en 
wat is een mars commando? Het kijken, richten, 
lijnen rijden, welke hand geef je elkaar met 
passeren. Dan zijn er nog een heel aantal 
basisfiguren. Wil jij mee doen met deze nieuwe 
pony carrousel groep of meer informatie over de 
tijden en wanneer de groep start? Mail dan naar 
frank@schimmelkroft.nl voor meer informatie of 
om jezelf op te geven!  
 

 

 
Dombo  

Tijdens de clubkampioenschappen hebben wij de 30ste 
verjaardag van Dombo gevierd. De weken daarna hebben jullie 
massaal geld in Dombo haar spaarpot gedaan.  
Het leren halster en de waterdichte deken zijn inmiddels besteld 
en binnen. 
 

 
 
Pilatus  

Pilatus is naast het (ruiter) fitness een uitstekende activiteit om 
te combineren met paardrijden. Wordt bewust van je eigen 

houding om tijdens het rijden beter te 
communiceren met je paard. Je leert tijdens 
pilatus bewust ontspannen door 
ademhalingsoefeningen. Het soepeler en sterker 
maken van de spieren om beter te zitten op je 
paard en je leert je balans verder te ontwikkelen.  
Een introductie les kost €5,-  
Een losse les kost €7,50  
Een strippenkaart van 10 lessen kost €65,-  
Meer informatie of opgeven kan via: 

jacsanderse@xs4all.nl  
 
 
Les verplaatsing Kerst en nieuwjaarsdag!  

Kerst valt dit jaar op maandag en dinsdag en 
nieuwjaarsdag valt ook op een maandag. Deze 
lessen worden verplaatst zodat iedereen kan 
genieten van de feestdagen.  
De lessen van 1

e
 en 2

e
 kerstdag worden gereden 

op zondag 24 december. De lessen van 
nieuwjaarsdag worden gereden op zondag 31 
december. De precieze indeling van lessen 
worden nog bekend gemaakt. 
 

Laat op tijd weten of je de inhaallessen kunt komen zodat wij 
een goede planning kunnen maken! 
 
Voltige op dinsdag 

Elke dinsdag middag 16.00 kun je komen voltigeren met Elske. 
Voltige is een gezellige teamsport waarbij je verschillende 
gymnastische oefeningen op de rug van een paard doet. Bij 
voltige ontwikkel je een goede balans en krijg je gevoel voor de 
beweging van het paard. Wil jij ook een keer een proefles mee 
doen? Geef je op bij de bar!  
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Paarden & Pony nieuws  

Skipper (2003) is een lieve pony die het leuk vindt om te 
springen en loopt al heel braaf mee in de carrousel.  
 
Smurfin (2000) is van Frank. Smurfin vind springen fantastisch 
en loopt graag achter andere aan in een buitenrit. Smurfin loopt 
ook mee bij de FPG waar wij ook heel blij mee zijn.  
 
Winnie is een Gelderse merrie, ze is heel braaf in de lessen en 
loopt ook mee in de carrousellessen.  
 
Elonie (2008) is een tuigpaard. Ze heeft een goed karakter en is 
een hele lieve merrie. Ze houdt er niet zo van om alleen te zijn. 
Als al haar buren de les in gaan en zij mag niet mee wordt ze 
wat onrustig.  
 
Roger (2000) is een ruin en komt uit 2000. Het is al een ervaren 
paard en loopt de lessen en carrousel heel braaf mee.   
 
Crush (2012) doet eer aan zijn naam! Deze halflinger is sterk en 
wil graag zijn stal uit.  Crush leert snel en doet erg zijn best voor 
je en kan ook goed springen.  
 
Nigel is een braaf in de lessen en loopt al rustig mee in de 
carrousellessen.  
 
Juultje is een eigen pony geweest die nu mee doet op de 
manege.  
 
Walt (2003) is een lieve grote ruin. Heeft M dressuur gelopen 
en kan goed springen.  
 
 
Tip van de maand! 

Let op! Halster na gebruik uit de box halen! Niet in de box laten 
hangen, ook niet tijdens de lessen graag.  
 
Elk paard en pony heeft zijn eigen harnachement. Er wordt 
hierbij gekeken naar de pasvorm. Ieder paard heeft een andere 
bouw en een andere lengte.  
 
Op De Schimmelkroft zijn er vaste plekken voor het hoofdstel, 
zadel, pad en dekjes.  
 
Alle pads liggen in de gang onder de kantine. Let op, er zijn 
verschillende maten pads, paarden, combi of pony pads.  
 
De hoofdstellen en zadels hangen in de zadelkamers. De 
paarden hangen in de grote zadelkamer, alle pony’s hangen in 
hun eigen ponyzadelkamer. Als je het hoofdstel terug hangt, 

graag goed het bit schoonmaken. De singels mogen op de 
stang onder het zadel met de natte kant naar beneden zodat 
het zweet niet in het zadel trekt en de zadels langer mee gaan.  
 
Alle dekjes hangen over de stang in de ponygang. Zorg dat de 
dekjes met de natte kant naar buiten hangen zodat ze goed 
kunnen drogen. Jij vindt het toch ook niet fijn om natte kleren 
aan te trekken als je de deur uit gaat?  
 
Tijdens alle vakanties gaan alle lessen door. Inhalen kan alleen 
als het abonnement is voldaan.  
 

Wim , Linda en Sanne 


