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Nieuwsbrief juli - augustus 2020  

 
Activiteiten belicht 
Ma 13 juli  Sportlease week 1  
Za 18 juli  KNHS Outdoor  
Zo 19 juli Pony’s F1 – F3  
Zo 19 juli  Buitenritten combi + paard 
Ma 20 juli  Sportlease week 2  
Za 25 juli CBR 1 theorie  
Zo 26 juli  Pony’s F4 en hoger  
Zo 26 juli  Buitenritten combi + paard 
Ma 27 juli  Sportlease week 3 
Za 1 aug  CBR 1 examen  
Zo 2 aug  Buitenritten Combi + Paard 
Zo 9 aug Clinic junior & senior  
Ma 10 aug  Ponykamp week 2  
Zo 16 aug KNHS Outdoor  
Zo 16 aug  Vrijwilligersdag 
Zo 16 aug  Buitenrit paard  
Za 22 aug  KNHS Outdoor  
Zo 23 aug  CBR 2 theorie en praktijk 
Zo 23 aug  Buitenrit pony’s  
Zo 30 aug  Pony’s F4 en hoger  
Zo 30 aug  CBR 2 theorie en praktijk  
Zo 30 aug Buitenrit pony’s  
Za 5 sept  Workshop RVH  
Zo 6 sept  Springen & Vaardigheid  
Zo 13 sept  Paarden junioren  
Zo 13 sept  KNHS Outdoor  
Zo 20 sept  CBR 2 examen  
Zo 27 sept  Pony’s F1 – F3  
 

Nieuws van De Schimmelkroft  
Vanaf half maart is de wereld veranderd en heeft iedereen zich 
moeten aanpassen om Corona zo goed mogelijk te kunnen 
bestrijden. Achter de schermen hebben wij hard gewerkt om 
alle paarden en pony’s dagelijks hun beweging te geven.  
Gelukkig kunnen we inmiddels weer activiteiten en wedstrijden 
organiseren. Bedankt voor alle steun en medewerking!  
 

Wijzigingen op de website  
In de afgelopen tijd hebben we de 
website ook voorzien van nieuwe 
teksten en foto’s bij alle paarden en 
pony’s. Alle nieuwe paarden en 
pony’s zijn toegevoegd en staan 
mooi op de foto. Heb jij de nieuwe 
foto’s al gezien?! 
 

Nieuwe foto’s van evenementen  
Afgelopen periode hebben wij alle foto’s, die gemaakt zijn 
tijdens evenementen, uitgezocht en op de website geplaatst. 
Voorheen deden wij dit altijd op de classic website maar wij 
hebben nu een plek op de website vrij gemaakt om de nieuwste 
foto’s te plaatsen.  
Wil jij ook de fotoalbums terug kijken vanaf 2016? Ga dan naar 
https://www.schimmelkroft.nl/foto_albums/  
Je kunt er ook komen door naar www.schimmelkroft.nl te gaan 
en vervolgens in de menubalk maar ‘’Website’’ te gaan en hier 
kun je Foto Album terug vinden. Je kunt per jaar de 
evenementen bekijken.  
 

Extra zomervakantie activiteiten  
Deze zomervakantie hebben wij extra activiteiten georganiseerd 
voor alle ruiters en amazones. Zo kan iedereen de wedstrijd 
rijden die gemist is vanwege de corona.  
Ook extra buitenritten zijn gepland om heerlijk de week af te 
sluiten in de natuur bovenop de rug van een paard of pony!  

Met de extra activiteiten hopen wij dat we iedereen toch het 
vakantiegevoel te geven als je dit jaar niet weg gaat!  
 
Je kunt je nog opgeven voor de volgende activiteiten:  

• CBR 1 cursus, theorie op 25 juli en examen op 1 
augustus. Altijd in overleg met instructie.  

• Buitenrit met de combi’s op 19 juli.  

• Buitenrit met combi 26 juli en de paardenrit op 26 juli 

• Buitenrit met de combi’s op 2 augustus  
 
Geef je altijd op in overleg met instructie én als je in bezit bent 
van CBR 1.  
 
CBR 1  
Junioren hebben minimaal CBR 1 nodig om mee te mogen op 
buitenrit. Op 11 juni heeft er weer een groep junioren examen 
gedaan voor het CBR 1 en alle ruiters die mee hebben gedaan 
zijn geslaagd! Er is al weer een nieuwe cursus CBR 1 gepland. 
Op 25 juli kun je mee doen met de theorieles en op 1 augustus 
is het examen. Na het behalen van dit examen kun jij ook mee 
op buitenrit! Geef je snel op want vol = vol!  
 
Ruitergewicht  
Op de informatiebijeenkomst van 29 
februari jl. over ruitergewicht en 
ruiterfitheid werd het idee geopperd 
om de paarden te voorzien van 
bordjes waarop de maximale 
draagkracht per paard staat 
vermeld. Jullie treffen naast ieder 
paard of combi-pony een bordje met de maximale draagkracht 
van het paard. Een aantal van onze manegepaarden kunnen 
het maximale gewicht van 95 kg dragen. Dit betekent echter 
niet dat deze paarden alleen maar zwaardere ruiters op hun rug 
zullen gaan dragen. Wij zullen de draagkracht ook per paard 
evenredig verdelen om overbelasting van deze paarden te 
voorkomen. En ergens moeten we starten, eind september 
willen wij dat alle ruiters en amazones rijden binnen de 

toegestane gewichtsnorm. 
 
Zondag 9 augustus  
Op 9 augustus gaan wij een clinic organiseren die 
vervolg geeft op de 30 dagen challenge. Tijdens 
de 30 dagen challenge hebben wij verschillende 
praktijkoefeningen gedeeld. Tijdens deze clinics 
gaan wij deze praktijkoefeningen in de vorm van 
clinics geven. Alle ruiters junioren en senioren 

kunnen hieraan mee doen. Deelname kan verrekend worden 
met inhaal lessen.  
Binnenkort zullen wij hier meer informatie over delen en kun je 
ook opgeven voor het evenement!  
Hou jij ook 9 augustus vrij!  
 
In Het Zadel start weer  
Vanaf 17 augustus starten we weer met de lessen van In Het 
Zadel. Wij hebben de ruiters enorm gemist en hopen dat 
iedereen weer met veel plezier kan komen rijden!  
 
Vrijwilligersdag  
Op 16 augustus organiseren wij weer de jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Wij doen dan een gezellige activiteit met een 
hapje eten om de vrijwilligers te bedanken die zich inzetten voor 
De Schimmelkroft.  

     Het Schimmelkroft team  

https://www.schimmelkroft.nl/foto_albums/
http://www.schimmelkroft.nl/

