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Activiteiten belicht 

Zo 1 april            1
e
 paasdag, stal tot 15.00 Foyer tot 12.00 

i.v.m. inhaallessen. 
Ma 2 april           2

e
 paasdag, Carrousel wedstrijdploegen  

Zo 8 april            Onderlinge wedstrijd De Delft  
Zo 8 april            Pony’s vanaf F4  
Zo 15 april          Paarden senioren  
Zo 22 april          Springen en vaardigheid  
Vr 27 april           Koningsdag 
Zo 29 april          KNHS 
Za 5 mei            Bevrijdingsdag  
Za 6 mei             VCN Carrousel wedstrijd 1

e
 divisie ma + wo 

 
Men wedstrijd  

Zaterdag 17 februari jl. hebben wij onze eerste men wedstrijd 
georganiseerd. Onder leiding van Gerrit en Joyce is deze avond 
een groot succes gebleken. Alle menners waren aanwezig en 
hebben hun proef neergezet. Deze avond zijn we begonnen 
met het losrijden van de paarden en pony’s. Daarna heeft 
iedereen zijn proef laten zien en mooie resultaten behaald. Wij 
willen graag Lysbeth Woudstra bedanken voor het jureren.  
 
Succesvolle Certificaat Buitenrijden Cursus! 

Zondag 11 en 18 februari hebben alle deelnemende ruiters en 
amazones hun certificaat gehaald voor Cbr1.  
Voorafgaand aan het examen is er druk gestudeerd, zijn er 
theorielessen gevolgd en kwamen er bij sommige ook wat 
zenuwen om de hoek kijken.  
Beide zondagochtenden zijn we begonnen met het theorie 
examen, daarna zijn de deelnemers naar stal gegaan om hun 
paard of pony te poetsen en opzadelen. Ook dat werd 
beoordeeld. Vervolgens ging de proef beginnen. De 
deelnemers moeten een aantal onderdelen laten zien, zoals het 
beheersen van de verlichte zit, stukje naast elkaar rijden, 
zonder beugels, slalommen en zelf opstappen, beugels op 
maat maken en aansingelen.  
Het waren twee geslaagde ochtenden en 
deze deelnemers kunnen allemaal mee met 
een buitenrit. Gefeliciteerd!! 
 
CBR 2 & Het Ruiterbewijs 

Voor de ruiters die het CBR 1 hebben 
gehaald organiseren wij op 8 juli het CBR 2. 
Dit is het vervolg op CBR 1 en kan je 
doorstromen voor het Ruiterbewijs. Voor 
CBR 2 bestaat uit een theorietoets, een 
praktijktoets op stal en een praktijktoets in 
de rijbaan. Bij de praktijktoets in de rijbaan 
moet er bijvoorbeeld een stijlsprong 
gemaakt worden van 40 cm. Wil jij meedoen 
met het CBR 2? Geef je dan vast op in het 
wedstrijdboek in de foyer.  
 
Carrousel les voor pony’s 

Op vrijdagmiddag om 17.00 start er een 
nieuwe groep ponycarrousel onder leiding 
van Frank. In het eerste seizoen gaan we 
trainen om een mooie demonstratie te 
geven voor op de open dag. In het tweede seizoen gaan we 
door trainen voor grotere wedstrijden. Wil jij met Frank de 
uitdaging aan gaan? Schrijf je dan nu in want vol = vol!  

 
Cursus brons  

Ken jij een senior die graag weer wil paardrijden? Op 
zaterdagmiddag om half 4 is er been cursus brons gestart. 
Deze cursus is ontwikkeld voor beginnende senioren. In 10 
lessen leer je de beginselen van het paardrijden. Er wordt 
aandacht besteed aan het poetsen, opzadelen, omgang met 
een paard en natuurlijk wordt er gereden.  De kosten voor deze 
cursus bedragen € 115,-. Opgeven kan bij de bar of via de mail, 
linda@schimmelkroft.nl  
 
Onderlinge wedstrijd carrousel  

Op de tweede paasdag rijden alle carrousel ploegen een 
onderlinge wedstrijd carrousel. Dit is een mooie meting om te 
kijken hoe ver de ploegen zijn voor de komende NK 
wedstrijden.  
 

 
 

Je kunt Sweet Sixteen, onze pony carrousel, nog 
sponsoren door gezellig mee te eten met de 
paasbrunch. De opbrengst van de brunch komt 
ten goede vaan hun carrousel seizoen 2018 waar 
zij mee kunnen doen in de eredivisie! Op geven 
kan bij de bar. 
 
Op zaterdagavond 28 april kun je gezellig dineren 
met De Schimmelkroft Carrousel. De inloop is 
vanaf 18.00 en om 18.30 starten we met het 
diner. De opbrengst van dit diner komt ook ten 
goede aan hun carrousel seizoen 2018. Zij gaan 
hun proef laten zien op 6 mei in de eerste divisie. 
Opgeven kan via de mail: 
schimmelkroftcarrousel@hotmail.com  
 
8 april, onderlinge wedstrijd Carrousel De 
Delft 

Op zaterdagmiddag rijden De Diva’s, zij trainen 
om zich voor te bereiden om mee te doen met het 
NK.  Zij rijden ook met de clinic en onderlinge 
wedstrijd mee om zich te meten met het niveau 

wat wordt gereden door de carrouselgroepen. Dit jaar starten zij 
voor het eerst buiten de Schimmelkroft. Manege De Delft in 
Assendelft organiseert een onderlinge wedstrijd. De Diva’s 
gaan hieraan meedoen om te kijken of zij volgend jaar klaar zijn 
voor het NK. Wij wensen De Diva’s heel veel succes op 8 april! 
Houdt onze website in de gaten voor de starttijd.  
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Zwangerschapsverlof Lisette  

Lisette is in maart met zwangerschapsverlof gegaan. Van veel 
ruiters, amazones en medewerkers heeft ze cadeautjes 
ontvangen. Lisette wil graag iedereen alvast hartelijk bedanken 
voor deze mooie cadeaus!  
 
Zitcompetitie 2018 

Ook dit jaar gaan wij weer meedoen met de zitcompetitie.  
Op 26 en 27 mei zullen de selectiewedstrijden op De 
Schimmelkroft gereden worden. De eerste 2 van elke categorie 
zullen doorgaan naar de kwartfinale. De kwartfinale zullen wij 
rijden bij manege De Eenhoorn in Blokker. Dan rij je op de 
paarden van manege De Eenhoorn. Het is erg leuk om eens op 
andere paarden te rijden in een andere omgeving. Komen jullie 
onze ruiters ook aanmoedigen? Hou de website en onze 
facebook pagina in de gaten voor alle tijden en uitslagen! 
 
Ruiterkamp   

Ook deze zomervakantie kun jij weer veel ponypret beleven. In 
de eerste en laatste week van de zomervakantie kun jij bij ons 
mee doen met ruiterkamp! Deze week staat vol van veel pony 
plezier en is er ook tijd voor veel leuke spelletjes. De week 
sluiten we af op vrijdagmiddag met een barbecue. Doe jij ook 
met ons mee? Geef je snel op want vol = vol! De eerste week is 
van 23 juli t/m 27 juli. De tweede week is van 27 augustus t/m 
31 augustus.  
 
Trainingsweek  

Doe je mee met wedstrijden en ben je 12 jaar of ouder? Dan 
kun je nu meedoen met de vernieuwde trainingsweek onder 
leiding van Frank. Deze week is gericht op het dressuur en 
springen. Je kunt wedstrijd gericht trainen om het volgend 
wedstrijdseizoen goed van start te gaan. De week bestaat uit 4 
dagen gericht trainen, hierbij houden wij zo goed mogelijk 
rekening met de voorkeur van je paard / pony. Op woensdag 
wordt er een educatief hippisch uitje georganiseerd. Lijkt het jou 
leuk om verder te komen met de paardensport? De kosten voor 
deze week bedragen € 230,-  Schrijf je dan met het 
inschrijfformulier in het foldertje. Inleveren kan bij de bar.   
 
Paarden & Pony nieuws  

Little Beauty staat bij Patrick en Linda Ottens op stal Vredehof. 
Little Beauty heeft het hier erg naar haar zin en geniet van het 
mooie weer.  
  

 

 
 
Aandachtspunt 

In verband met veiligheid willen wij graag iedereen vragen om 
het halster niet in de box te laten hangen. Als je terug komt in 
stal en het halster hangt nog in de box dan kan je paard in het 
halster stappen. Voor de veiligheid van het paard en de ruiter 
willen we graag dat het halster eruit gehaald wordt.  
 

Wim, Linda en Sanne 


