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Nieuwsbrief april – mei 2018  

 
Activiteiten belicht 

Vr 27 april           Koningsdag 
Zo 29 april          KNHS 
Za 5 mei             Bevrijdingsdag  
Zo 6 mei             VCN Carrousel wedstrijd 1

e
 divisie ma + wo 

Do 10 mei           Hemelvaartsdag  
Zo 13 mei           Moederdag  
Zo 20 mei          1

e
 pinksterdag, KNHS wedstrijd 

Ma 21 mei          2
e
 pinksterdag, extra springwedstrijd  

Za 26 mei           Zitcompetitie selectiewedstrijden 
Zo 27 mei           Paarden junioren  

             Zitcompetitie selectiewedstijd 
Zo 3 juni             VCN Carrousel Sweet sixteen  
 
VCN carrousel wedstrijden  

Ook dit jaar zullen er 3 groepen starten bij de VCN carrousel 
wedstrijden. De Schimmelkroft Carrousel en No Nonsense 
starten op zondag 6 mei in Woudenberg bij manege 
Groenewoude. De Schimmelkroft Sweet Sixteen start op 3 juni 
in Capelle aan den IJssel bij de Capelse manege.  
 
De Schimmelkroft carrousel zal in Woudenberg om 11.44 gaan 
losrijden en om 12.06 hun proef aan de jury laten zien. 
 
De Schimmelkorft No Nonsense zal in Woudenberg om 16.24 
gaan losrijden en om 16.46 laten zij hun proef aan de jury zien.  
 
De Schimmelkroft Sweet Sixteen zal in Capelle aan den IJssel 
om 10.38 gaan losrijden en om 11.00 laten zij hun proef aan de 
jury zien.  
Komen jullie de groepen ook aanmoedigen? 
 
Moederdag  

Op 13 mei is het Moederdag. Verras je moeder met een gratis 
proefles paardrijden. We verzamelen om 09.15 uur in de foyer 
en beginnen met een kopje koffie of thee. Daarna gaan we naar 
de bak en zullen de moeders een rondje te paard. Geef je 
moeder snel op in het wedstrijd boek achter de bar want vol = 
vol! 
 
Zomer en warm weer! 

De zomer 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 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. 
 
Buitenritten!  

Er zijn al heel wat ruiters en 
amazones die hun CBR 1 
gehaald hebben. Op 8 juli staat 
de volgende CBR cursus op de 
planning. Senioren die het leuk 
vinden om ook hun CBR te 
halen kan dit ook afgenomen 
worden tijdens de les.  
 
Komende periode zullen er veel 

buitenritten gepland worden waar je aan mee kan doen als je 
CBR 1 hebt gehaald. Senioren die geen CBR 1 hebben maar al 
wel mee zijn geweest met een buitenrit kunnen in overleg met 
de instructie ook mee op buitenrit.  
 
Deze zomervakantie hebben we een speciale actie voor de 
inhaallessen. In de periode van zaterdag 21 juli t/m zondag 2 
september is de zomervakantie. Als je in deze periode op 
vakantie gaat, kun je 3 inhaallessen inruilen voor 1 buitenrit.  
Er zijn verschillende buitenritten gepland voor deze vakantie, 
zowel junioren als senioren kunnen van deze actie gebruik 
maken.  
 
Het overzicht van de buitenritten kun je terug vinden in de foyer 
en in het wedstrijdboek.  
 
Meivakantie activiteiten  

Deze meivakantie hebben wij in de week van 30 april t/m 4 mei 
weer leuke activiteiten op de planning.  
Op dinsdag 1 mei kun je mee op een wisselrit voor pony’s. Heb 
jij je CBR gehaald maar is de eerste buitenrit nog best een 
beetje spannend? Dan is dit een ideale rit om mee te doen!  
 
Op dinsdag 1 mei hebben we wedstrijdvoorbereiding. Rij jij 
wedstrijden en wil jij tip top verzorgt je proefje rijden? Doe met 
deze activiteit mee! Lekker poetsen, vlechten en knotten voor 
een verzorgde uitstraling.  
 
Op donderdag 3 mei kun je mee doen met freestyle. Met behulp 
van lichaamstaal leer je de pony sturen. In twee groepjes van 3 
leer je het gedrag van pony’s beter begrijpen.  
 
Op vrijdag 4 mei hebben we nog een wisselrit voor pony’s voor 
je klaar staan. Ga jij ook met ons mee heerlijk naar buiten?   
 

Wim, Linda en Sanne 


