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Nieuwsbrief maart – april 2019  

 
Activiteiten belicht 
Zo 10 maart  Springen 
Zo 10 maart  Zitcompetitie paard & pony  
Zo 17 maart  Clinic carrousel teams  
Zo 24 maart  KNHS Indoor  
Zo 7 april  KNHS Outdoor  
Zo 7 april  Onderlinge carrousel wedstrijd Assendelft  
Zo 14 april  CBR lesdag 1  
Zo 14 april  Paarden junioren  
Vr 19 april  Goede vrijdag  
Zo 21 april  1e paasdag, stal tot 15.00 open, foyer dicht  
Ma 22 april  2e paasdag, bar tot 15.00, stal tot 17.00 open 
Za 27 april  CBR lesdag 2  
Za 27 april t/m zo 5 mei is het Meivakantie  
 
Zilveren opleiding  
In het wedstrijdseizoen 2018 – 2019 starten wij met de zilveren 
opleiding. De eerste fase van je ruiteropleiding begint bij Brons, 
hier worden proefjes gereden tot F13. Vanaf de F13 stroom je 
in bij de zilveren opleiding. Bij de zilveren opleiding horen 
nieuwe proeven en nieuwe theorie examens. Het boek ‘’Leer 
paardrijden met plezier, deel 2’’ geeft alle benodigde informatie 
over de zilveren opleiding. Heb je meer vragen over de zilveren 
opleiding kun je op de website bij downloads de 
dressuurwedstrijden informatie 2018 – 2019 onder het kopje 
wedstrijden.  
 
KNHS wedstrijd open gesteld voor zilveren ruiters 
Op 3 juni 2019 wordt er weer een KNHS-wedstrijd verreden 
voor B/L-ruiters. Deze wedstrijd zal ook opengesteld worden 
voor ruiters van de zilveren opleiding die B/L rijden.  
De kosten bedragen: 
€ 20,- voor 1 proef  
€40,- voor 2 proeven  
Dit is inclusief huur paard. Inschrijven moet voor 1 mei via 
rvh@schimmelkroft.nl Jullie rijden tussen de B/L-ruiters met een 
KNHS startpas en worden gelijkwaardig beoordeeld. Voor de 
zilveren groep zal er een aparte prijsuitreiking 
zijn. Als je vragen hebt kan je contact opnemen 
met bovenstaand mailadres.  
 
AVG wetgeving  
Sinds 25 mei 2018 is de AVG wetgeving van 
kracht geworden. Voor de ruiters en ouders 
betekend dit dat wij van iedereen toestemming 
moeten hebben voor het publiceren van 
gegevens en van foto’s. Wij hebben het 
mogelijk gemaakt om dit te regelen op je 
persoonlijke profiel in de website.  
 
Als je al een wachtwoord hebt kun je bij mijn 
profiel via profiel wijzigen aangeven of je 
toestemming geeft voor het publiceren van 
uitslagen in de krant bijvoorbeeld en je kunt 
aangeven of we foto’s mogen publiceren waar 
je herkenbaar op staat.  
 
Wij hebben momenteel voor iedereen aangegeven dat er 
gepubliceerd mag worden. Wil je dit niet en je hebt nog geen 
wachtwoord dan kun je een wachtwoord aanvragen bij 
webmaster@schimmelkroft.nl.  
 
Mocht je vragen hebben over de publicaties of een foto of 
wedstrijduitslag willen verwijderen dan kun je dit ook aangeven 
via de mail webmaster@schimmelkroft.nl  
 

Young Leaders Program op De Schimmelkroft!  
De KNHS heeft een programma opgesteld om handvatten te 
bieden voor het opleiden van enthousiaste kinderen tot 
vrijwilligers. Het programma is opgedeeld in 4 niveaus. In het 
programma gaan we aan de slag met onderwerpen als; 
stalmanagement, gezondheid & welzijn, voer, activiteiten en 
evenementen organiseren, grondwerk & longeren, 
rondleidingen geven, de taal leren van het paard, veiligheid en 
nog veel meer!  
We inventariseren graag vooraf wat de animo is voor het Young 
Leaders Program. Opgeven kan je doen bij 
frank@schimmelkroft.nl  
 
Folders & inschrijving zomervakantie  
Vanaf deze week liggen de kamp, lease en trainingsweek 
folders klaar. De trainingsweek hebben we dit jaar in twee 
groepen opgedeeld. In de ochtend hebben we plek voor combi 
en paarden ruiters en in de middag voor de ponyruiters. Meer 
informatie over de trainingsweek kun je lezen in de 
trainingsweek folder.  
Inschrijven kan vanaf dan ook bij de bar.   
 
Vakantie en lessen  
Zoals u inmiddels wel weet gaan onze rijlessen tijdens 
ALLE vakanties gewoon door. Geef vroegtijdig uw vakantie 
door in verband met de planning.  
We gaan dit jaar als pilot proberen via onze Facebook pagina u 
op de hoogte te stellen van een aangepast lesrooster. Iedere 2 
weken zullen deze gepubliceerd worden op Facebook. Bent u 
nog geen lid van onze Facebook pagina? Like ons dan zodat u 
ook de berichten ziet langskomen op Facebook! 
 
U kunt lessen ook voorafgaand aan de vakantie inhalen. In 
kwartaal 2 kunt u lessen alvast inhalen voor kwartaal 3, graag 
erbij vermelden dat het om vooraf ingehaalde lessen gaat.  
 
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat betaling van het kwartaal 
abonnement vooraf dienen te worden gedaan. 

 
CBR 2  
Het CBR 2 programma bestaat uit 3 
theorielessen en 3 praktijklessen. Tijdens de 
praktijklessen zullen we gaan springen, een 
obstakeltraining en in de buitenbaan rijden. 
Voor het CBR 2 krijg je persoonlijk een 
uitnodiging om mee te doen.  
 
Buitenritten  
Ook dit voorjaar en deze zomer worden er 
weer buitenritten ingepland. Houdt de 
website, facebook en de informatieborden in 
de gaten zodat jij ook mee kunt op buitenrit! 
Let op, om mee te kunnen met een buitenrit 
heb je minimaal CBR 1 nodig.  
Inschrijven voor een buitenrit kan in het 
wedstrijdboek bij de bar.  

 
Voor het afzeggen of afspreken van inhaallessen graag na 
10.00 uur bellen naar de manege in verband met 
stalwerkzaamheden.  
 

Het Schimmelkroft team  
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