
 

       Een uitgave van Ruitersportcentrum de Schimmelkroft aug - sept 2019 

 

Nieuwsbrief augustus – september 2019  

 
Activiteiten belicht 
Zo 7 juli        Clubkampioenschappen  
Ma 8 juli       Duin dag In Het Zadel  
Za 13 juli      KNHS Outdoor  
Zo 14 juli      KNHS Outdoor  
Ma 15 juli     Ponykamp week 1  
Ma 22 juli     Trainingsweek  
Ma 29 juli     Sportlease week 1  
Ma 5 aug     Sportlease week 2  
Ma 12 aug   Sportlease week 3  
Ma 19 aug   Ponykamp week 2  
Zo 25 aug    vrijwilligers dag Schimmelkroft  
Zo 1 sept     KNHS Outdoor  
Za 7 sept     RVH Clinic  
Zo 8 sept     Vrijwilligers dag In Het Zadel  
Zo 8 sept     Paarden junioren  
Zo 15 sept   Pony’s F4 en hoger  
Zo 15 sept   Springen en vaardigheid  
Zo 22 sept   Open dag Schimmelkroft  
Zo 29 sept   Pony’s F1 – F3  
Zo 29 sept   CBR 1  
 
Zit competitie  
De voorrondes van de zitcompetitie zijn weer gehouden op De 
Schimmelkroft en inmiddels is de regio finale van de 
zitcompetitie ook gereden. Voor het tweede jaar op rij heeft De 
Schimmelkroft de prijs van ‘’Best zittend ruitersportcentrum’’ 
binnen gehaald, hier zijn wij erg trots op!  
 
Vier deelnemers van De Schimmelkroft wisten zich te plaatsen 
voor de kwartfinale en 3 van de 4 rubrieken werden zelfs door 
ruiters van De Schimmelkroft gewonnen. Sophie Zwart werd 
eerste in categorie 1, haar broer Darian wist categorie 3 te 
winnen en in deze categorie werd Anouk Mooij vierde. Tot slot 
mocht Mathilde Vlaar de hoogste trede van het ereschavot 
beklimmen voor haar overwinning in categorie 4. 
Wij kijken uit naar de kwartfinale op 8 september. Deze wordt 
gereden op manege De Delft in Assendelft, alle ruiters die mee 
doen, veel succes!  
 
Clubkampioenschappen  
Op zondag 7 juni worden de clubkampioenschappen verreden. 
De deelnemers worden geselecteerd uit het wedstrijdseizoen 
2018 – 2019. Van elke wedstrijdruiter uit elk van de vijf 
groepen: springen, junioren, senioren Zilver, senioren Brons, 
Pony’s F2 worden de drie hoogste stijlcijfers van het afgelopen 
seizoen opgeteld waarna deze worden onderverdeeld in vijf F 
categorieën. Het aantal deelnemers per groep hangt af van het 
totaal aantal deelnemers. Wij wensen de geselecteerde 
deelnemers veel succes! Kom jij ook kijken?! 
 
Zomervakantie actie  
Deze zomervakantie hebben we een speciale actie voor de 
inhaallessen. In de periode van zaterdag 13 juli t/m zondag 25 
augustus is het zomervakantie. Als je in deze periode op 
vakantie gaat, kun je 3 inhaallessen van dit kwartaal inruilen 
voor 1 buitenrit. 
 
Er zijn verschillende buitenritten gepland voor deze vakantie, 
zowel junioren als senioren kunnen van deze actie gebruik 
maken.  

 
Voorwaarden van deze actie: als ruiter ben je in het bezit van 
minimaal CBR 1, niet in het bezit van je CBR? Graag 
overleggen met instructie! 
 
Zondag 14 juli Paarden buitenrit 
Zondag 21 juli Paarden buitenrit 
Zondag 28 juli Pony buitenrit 
Zondag 4 augustus Pony buitenrit 
Zondag 11 augustus Pony buitenrit 
Zondag 18 augustus Paarden buitenrit 
 
Opgeven kan in het wedstrijdboek onder het kopje buitenritten. 
Graag er achter zetten dat het om de ACTIE gaat. 
 
Open dag De Schimmelkroft  
 

 
Op 22 september opent De Schimmelkroft haar deuren voor 
iedereen! Op deze dag organiseren wij leuke spelletjes, geven 
wij demonstraties van verschillende disciplines en organiseren 
een tweedehands spullen markt. 
Voor iedereen is er iets te beleven, voor ruiters, broertjes en 
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Ben jij er ook bij?!  

 
 

Het Schimmelkroft team  


