
 

       Een uitgave van Ruitersportcentrum de Schimmelkroft mei - juni 2019 

 

Nieuwsbrief mei – juni 2019  

 
Activiteiten belicht 
Zo 5 mei  KNHS outdoor  
Za 11 mei  Wedstrijd Mennen  
Zo 12 mei  Moederdag  
Zo 19 mei  KNHS outdoor  
Zo 19 mei  NK Carrousel 1e divisie Hoog, Blokker 
Schimmelkroft Carrousel en Schimmelkroft No Nonsense start  
Zo 26 mei  Springen en vaardigheid  
Do 30 mei  Hemelvaartsdag  
Zo 2 juni  KNHS Outdoor  
Zo 2 juni  Pony’s F1 – F3  
Zo 9 juni  1e pinksterdag, stal tot 15.00,  foyer dicht  
Ma 10 juni  2e pinksterdag, stal tot 17.00, foyer tot 15.00 
Ma 10 juni Pas de Deux wedstrijd 
Zo 16 juni Vaderdag  
Zo 16 juni  Zitcompetitie  
Zo 16 juni  Paarden senioren  
Za 22 juni RVH Clinic  
Zo 23 juni  Pony’s F4 en hoger  
Zo 23 juni  IHZ aangepaste proeven  
Zo 30 juni  NK Carrousel finale  
Zo 30 juni  Demo dag In Het Zadel 
 
Wedstrijd mennen  
Op zaterdagavond 11 mei organiseren we weer een men 
wedstrijd bij RSC De Schimmelkroft. De inschrijving is inmiddels 
gesloten vanwege voldoende animo. Elke dinsdagavond trainen 
ruiters met hun (manege) paarden het mennen. We proberen 
elk half jaar een men wedstrijd te organiseren voor de 
liefhebbers. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen 
kijken naar deze spectaculaire sport.  
 
NK Carrousel  
Dit jaar starten de maandagavond Schimmelkroft Carrousel en 
de woensdagavond Schimmelkroft No Nonsense op 19 mei bij 
Manege de Eenhoorn in Blokker.  
Schimmelkroft carrousel onder leiding van Mandy Klooster start 
deze dag om 08.52 in de losrijring en om 09.14 zullen zij de 
proef laten zien aan de jury.  
Schimmelkroft No Nonsense onder leiding van Frank Gieling 
start deze dag om 10.30 in de losrijring en om 10.52 laten zij de 
proef zien aan de jury.  
 
Vaderdag  
Op 16 juni is het vaderdag. Geef je vader een stoer cadeau! In 
het wedstrijdboek kun jij je vader opgeven voor een gratis 
proefles paardrijden. Hij hoeft niet te kunnen rijden hoor, wij 
zorgen ervoor dat het een geslaagd Vaderdag cadeau wordt.  
 
Pas de Deux  
Op maandag 10 juni organiseren we een Pas de Deux 
wedstrijd. Pas de Deux is carrousel rijden maar dan met twee 
ruiters. Het rijden van een proef op muziek én je rijdt hierbij 
verkleed in een mooi kostuum.  
Lijkt het jou leuk om mee te doen? Inschrijven kan in het 
wedstrijdboek. Tijdens deze wedstrijd kun je mooie prijzen 
winnen maar ook strijden voor de wisselbeker. 
Om kans te maken op de wisselbeker heb je 
de hoogste punten score van deze wedstrijd 
nodig.  
 
Meer informatie kun je vinden in het 
wedstrijdboek. Schrijf je snel in want vol = vol!  
 
 
 

 
 
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. 
 
Buitenritten in de zomervakantie  
Komende zomervakantie hebben 
we veel buitenritten in de planning 
staan. Heb jij CBR 1 of als senior 
al ervaring met buitenrijden? Dan 
kun jij mee met de buitenrit. We 
gaan veel buitenritten in de 
zomervakantie plannen voor de 
pony’s en paarden zodat iedereen 
de kans heeft om een keer mee te 
gaan op buitenrit.  
Opgeven voor een buitenrit moet 
altijd in overleg met je instructeur / 
instructrice.  
 
Het warme weer komt er aan! 
Het warme weer staat weer voor de deur en de eerste warme 
dagen zijn al langsgekomen! Graag willen wij jullie wijzen op 
onze huisregels, deze zijn opgesteld voor de veiligheid voor 
ruiters en bezoekers. Met het betreden van het terrein van De 
Schimmelkroft zijn dichte schoenen verplicht. Zorg dat je dichte 
schoenen aan hebt op het terrein ook als je alleen je kind komt 
afzetten of ophalen. Tijdens het rijden vragen we je om een T-
shirt met mouwtjes aan te trekken die over je schouders vallen. 
 
Zomervakantie plannen?  
Heb jij al zomervakantie plannen? Wij wel! In de 2e ponykamp 
week van 19-08 t/m 23-08 hebben we nog een paar plekjes vrij! 
Doe jij ook gezellig met ons mee?  
 
In de week van 22-07 t/m 26-07 kun jij gericht trainen met je 
paard of pony bij Frank. In de ochtend rijden de combi’s en 
paarden en in de middag rijden de pony’s.  
 
In de sportlease week van 05-08 t/m 09-08 én in de week van 
12-08 t/m 16-08 zijn er nog een paar weekjes vrij. Deze week 
mag je vrij rijden met hetzelfde paard of pony.  
 

Alle activiteiten graag in overleg met je 
instructeur of instructrice opgeven.  
 
Geef je snel op voor één van deze leuke 
paarden/pony activiteiten!  
 
 

Het Schimmelkroft team  


