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Activiteiten belicht

Vr 2 april
Zo 4 april
Ma 5 april
Di 27 april
Zo 2 mei
Wo 5 mei
Zo 9 mei
Do 13 mei
Zo 16 mei
Zo 23 mei
Ma 24 mei
Zo 30 mei
Zo 6 juni
Zo 13 juni
Zo 13 juni

Goede vrijdag
1e paasdag
2e paasdag, lessen naar de ochtend
Koningsdag, lessen naar de ochtend
Springen en vaardigheid
Bevrijdingsdag
Pony’s F4 en hoger
Hemelvaart
KNHS outdoor
1e pinksterdag + Paarden junioren
2e pinksterdag, lessen naar de ochtend
Paarden senioren
Springen en vaardigheid
KNHS Outdoor
Pony’s F4 en hoger
Agenda onder voorbehoud
Afgelopen maanden hebben we helaas
geen activiteiten kunnen organiseren
vanwege corona. Nu we richting het
voorjaar gaan en uitzicht op meer
vaccinaties, is er alvast een agenda
gemaakt voor de rest van het jaar.

De agenda die we nu hebben opgesteld is onder
voorbehoud opdat het weer mogelijk wordt evenementen
te mogen organiseren. Natuurlijk kijken wij per wedstrijd
wat kan en wat mag en zullen wij iedereen tijdig
informeren als we de definitieve vorm van de wedstrijd
hebben vastgesteld.
Opgeven voor een wedstrijd kan via de mail bij
linda@schimmelkroft.nl. Geef in het onderwerp aan om
welke categorie het gaat. Bij het opgeven graag
vermelden: de volledige naam van de ruiter, welke Fproef, voorkeur paard of pony en bij welke instructeur je
rijdt.
Informatie en vragen over de verschillende categorieën:
- Springen en vaardigheid kun je mailen naar:
springen@schimmelkroft.nl
-

Pony’s F1 – F3 & Pony’s F4 en hoger kun je
mailen naar: ponydressuur@schimmelkroft.nl

-

Junioren of senioren wedstrijden kun je mailen
naar: paardendressuur@schimmelkroft.nl

Ponykamp weken in de zomervakantie
Ook dit jaar organiseren wij weer de ponyweken op De
Schimmelkroft. Week 1 is van maandag 12 juli t/m vrijdag
16 juli. Week 2 is van maandag 16 augustus t/m vrijdag
20 augustus. Alle kinderen tot 12 jaar kunnen hiervoor
opgeven. Meer informatie over het ponykamp kun je
lezen in de folder. Deze is te vinden naast het lesboek in
de overkapping. De folder is ook te downloaden op de
website onder het kopje ‘’Ruiterkamp’’.

Lease weken in de zomervakantie
De lease weken van de zomervakantie vallen in week 29,
30, 31 en 32 van maandag t/m vrijdag. Informatie over
deze lease weken ligt klaar vanaf april. Ben je in het bezit
van het F4-diploma dan kan er in overleg met jouw
instructeur/trice hiervoor worden opgeven.
Dierenwelzijn
Paardenwelzijn komt steeds meer onder de aandacht en
wordt steeds belangrijker. Vandaar een item over hoe wij
op Ruitersportcentrum De Schimmelkroft, rekening
houden met de natuurlijke behoeftes van onze paarden
en dit vormgeven. Op onze website hebben wij uitgebreid
beschreven hoe wij dagelijks bezig zijn met
Paardenwelzijn. Wil je hier meer over lezen dan kun je
terecht op www.schimmelkroft.nl/dierenwelzijn
Je kunt er ook komen door via de website naar
Introductie te gaan en daar op Dierenwelzijn te klikken.
Ruitergewicht weegmoment
Voor de lockdown zijn wij begonnen met
het wegen van de ruiters. Voor ons en
sommige van jullie ruiters toch een
ongemakkelijk moment. Het wegen werd
door Mandy gedaan, maar vanwege haar
aanstaande zwangerschapsverlof zal dit
na de lockdown overgenomen worden door Vanessa.
De ruiters die nog niet plaats hebben genomen op de
weegschaal zal Vanessa vragen na de lockdown dit
alsnog te doen. Hopelijk zal dit moment snel komen, niet
omdat we er naar uit kijken om te wegen. Nee, de
voornaamste reden is dat wij allemaal weer heerlijk
mogen genieten van het paardrijden.
Voor nu, blijf vooral gezond en hopelijk tot snel.
Voorstellen vrijwilligers
Op De Schimmelkroft lopen dagelijks vrijwilligers,
junioren en senioren, mee op stal. Het team van
medewerkers wordt
ondersteund met vrijwilligers
die mee helpen met
verschillende klusjes op stal en
met de paarden en pony’s. Wij
stellen graag drie van onze
vrijwilligers aan u voor!
Jessy Wildeboer
Staldienst op donderdag van
15.00 tot 18.00 uur
Waarom ben je begonnen met
staldienst? ‘’Omdat ik dan
anderen mensen kan helpen
als ze dat nodig hebben en ik
meer kan leren.’’
Wat vind je het leukste aan de
staldienst? ‘’Dat je bij de
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paarden bent en dat je kan helpen. Dat je van alles kan
doen met de paarden en dat je een mens of paard kan
helpen en dat vind ik het leukste en het belangrijkste.’’
Wat vind je het minst leuke aan de staldienst? ‘’Dat als
het winter is dat je koude handen en voeten krijgt.’’
Hoe heb je staldienst in de Corona tijd ervaren? ‘’Ik weet
niet hoe dat is want ik begon in corona tijd.’’
Wie is je favoriete paard? ‘’Pongo & Hera’’.
Zoë de Bruin
Staldienst op dinsdag van 15.00 tot
18.00 uur
Waarom ben je begonnen met
staldienst?
‘’Omdat ik het altijd al super gezellig
vind op stal. Ik vind het leuk om
verschillende klusjes te doen met of
zonder paarden. Ik wilde graag
vrijwilliger worden omdat ik graag op
stal ben. Ik vind het erg leuk om mijn
tijd door te brengen op stal.’’
Wat vind je het leukste aan de
staldienst?
‘’Het allerleukste vind ik gewoon het
lekker bezig zijn met de paarden. Ik
vind het erg leuk om klusjes te doen
op stal. Ik vind het ook leuk om
mensen te helpen wanneer het nodig
is.’’
Wat vind je het minst leuke aan de
staldienst?
‘’Het minst leuke vind ik toch wel het
vegen van de stal. Maar het is wel
een klusje dat moet gebeuren dus
heel erg vind ik het niet.’’
Hoe heb je staldienst in de Corona tijd
ervaren?
‘’Ik vind het staldienst doen tijdens de corona tijd vooral
lastig omdat de 1,5m regel eigenlijk niet vanzelf gaat.
Vaak kom je toch dichter bij mensen in de buurt. Voor de
rest ben ik erg blij dat we mogen komen omdat de
paarden toch zorg nodig hebben en de stal ook
onderhouden moet worden.’’
Wie is je favoriete paard? ‘’Flash natuurlijk!’’
Lenne Calf
Staldienst op zaterdag van 06.30 tot 11.00 uur
Waarom ben je begonnen met staldienst?
‘’Het leek mij heel leuk om vrijwilliger te worden en te
helpen op stal. Het helpen met pony’s en paarden buiten
zetten, stappen en natuurlijk de gewone klusjes.’’
Wat vind je het leukste aan de staldienst?
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‘’Ik denk dan toch het opstrooien of kuilen, gezellig
samen bezig, ondertussen de paardjes knuffelen.’’
Wat vind je het minst leuke aan de staldienst?
‘’De les helpen opstappen, je moet stoppen met waar je
mee bezig bent om te helpen, wat soms aardig lang
duurt. Oh en mijn bed
uitkomen om half 6 is
soms nog best een
dingetje.’’
Hoe heb je staldienst in de
Corona tijd ervaren?
‘’Ik ben blij dat ik nog
steeds kan komen, fijn om
te kunnen helpen. Het is
uiteraard anders met een
mondkapje of anderhalve
meter houden en helaas
minder bezoekers.
Vervelend om soms mensen weg te moeten sturen, maar
het is nodig.’’
Heb je nog een leuk verhaal over je staldienst?
‘’Om half 7 ben ik nog niet helemaal wakker, dus het is
me één keer gebeurd dat ik een mandje met kuil aan het
vullen was en ineens Minnie achter mij
stond. Ze wilde volgens mij nog meer kuil
dan dat ze al had gekregen.’’
Wie is je favoriete paard?
‘’Jazz’’
Pony Paradise
In de longeerring naast de buitenbaan is
een waar pony Paradise verrezen. De
pony’s kunnen hier de hele dag buiten
staan en bij slecht weer kunnen zij
schuilen de buitenstal.
Tip van het team!
De zomervakantie lijkt nog ver weg maar
wij willen iedereen alvast attenderen. De
lessen gaan gewoon door tijdens de zomervakantie. Ben
je op vakantie, zeg dan de lessen tijdig af dan kunnen we
hier rekening mee houden!
Wij geven leswijzigingen zo veel mogelijk door via SMS.
Als er een wijziging van telefoonnummer is of je wil voor
de zekerheid doorgeven wat het juiste 06-nummer is dan
kunt u dit achter uw naam in het lesboek plaatsen.
Wij publiceren regelmatig nieuws over nieuwe
activiteiten, nieuwe coronamaatregelen of wijzigingen in
het programma. Dit sturen wij vanuit de website ook via
de mail naar u toe. Ontvangt u deze e-mails niet? Stuur
dan een bericht naar webmaster@schimmelkroft.nl Op
zondag wordt er dan gekeken naar de oorzaak van het
niet ontvangen van e-mails.
Het Schimmelkroft team

