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Drentse Kampioenschappen
De Runderuiters waren weer goed vertegenwoordigd op de
Drentse Kampioenschappen!
We hebben 2 kampioenen bij de pony’s!
Carlijn van Mensvoort Kampioen in de klasse L1!
Marcella Berends Kampioen in de klasse Z2!

Voordelig op concours met een kringkaart!

We zijn als vereniging ook heel trots op de andere leden, die
ook mooie prestaties hebben geleverd!
Pieter van Mensvoort 2e in de klasse L1 a/b.
Hylona de Lange 6e in de klasse L2!
Marit Heikens 2e in de klasse M2
Frederike van Mensvoort 3e in de klasse M2!
Bij de paarden heeft Lisa Jager een mooie 6e plaats in de klasse B en een zieke Lianne Ottens heeft toch met haar schimmel
een nette 7e plaats weten te halen in de klasse L1!
Bij het springen was Marcella Berends in het L 3e geworden
En in het Z met Alstar Reserve Kampioen!
Lisa Jager en Alice Jakobs hebben ook hun best gedaan, maar
helaas was de rest van het deelnemers veld te sterk.
We wensen iedereen die door is Heel Veel Succes op de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo!

Trailers/ vrachtwagens
parkeren achter de manege
Nu het weer wat slechter is, zien we dat steeds meer leden hun
trailer of vrachtwagen achter de manege parkeren.
Dit is echter niet de bedoeling, je mag je paard in en uitladen en
daarna je trailer of vrachtwagen weer op de parkeerplaats zetten. Als je alleen bent kun je je paard eventueel in één van de

Heb jij een startkaart van de KNHS en rijd je voor een vereniging in Zuidoost Drenthe? Voor slechts € 25,00 per jaar kun jij
met een kringkaart starten op maar liefst zes outdoorwedstrijden waar je 2 dressuurproeven en 1 springparcours per wedstrijd kan rijden en zes indoorwedstrijden waarvan 3 dressuurwedstrijden waar je 2 dressuurproeven en 3 springwedstrijden kunt rijden in Zuidoost Drenthe, waaronder de
kringkampioenschappen!
Een kringkaart is er voor pony’s en paarden. Je bestelt ‘m vóór
1 April bij de wedstrijdsecretaris van je vereniging.
Een kringkaart vanaf 1 April t/m 31 Maart kost € 25,00 + €
5,00 lidmaatschap kring de 2e kringkaart kost 20,00 en vanaf
de 3e die zijn gratis.
Hoe werkt het?
Een kringkaart is persoonsgebonden en geldt voor één jaar
voor één pony of paard.
Kringwedstrijden zijn officiële dressuur- en
springconcoursen in de klasse BB t/m ZZ en worden
georganiseerd door verschillende verenigingen.
Er zijn geen prijzen te winnen, alleen een rozet ,
Er is een KRIZOD competitie aan verbonden voor de
individuele ruiter en ook voor de verenigingen.
Heb je meer dan twee paarden in de sport lopen?
Dan betaal je in totaal maar € 50,00 per jaar voor
kringkaarten voor al je wedstrijdpaarden.
BB springen
Heb je geen startkaart, maar wil je wel springen in de klasse
BB , dan kan dat met een BB kringkaart van € 25,00. Je mag
hiermee met zoveel paarden of pony’s als je wilt starten bij het
springen in de klasse BB.
Kijk voor meer informatie ook op www.krizod.nl
Aanmelden kan via Runderuiters@hotmail.nl
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We denken dat het eerlijker is als je twee wedstrijden rijdt om
kans te willen maken op de titel; Clubkampioen 2019
Je bent Clubkampioen als jou gemiddelde over 2 wedstrijden het
hoogst is. Je kunt clubkampioen worden in springen en dressuur.
De 1e wedstrijd:
Vrijdag 29 maart springen
Zaterdag 30 maart dressuur
De 2e wedstrijd is op 9 en 10 mei.
Dit jaar is er ook weer een showavond, ideeën en eigen inbreng
zijn uiteraard weer welkom!

De familie Ellerman wil ons nog een keer sponseren
met de aardappel en ui actie!
Hier willen we graag gebruik van maken!!
Onze Combiketel is sterk verouderd en moet vervangen worden, met deze actie kunnen we proberen om
een nieuwe te kopen.. en gaan de maandlasten naar
beneden.
!!
Als adresgegevens wijzigen geef dit even door via dit
mailadres de-stijgbeugel@live.nl

Bij deze nieuwsbrief zit een bestellijst, doe je best en
haal zoveel mogelijk bestellingen op, wie weet kunnen
we een nieuwe ketel kopen!!
12 Maart graag de lijsten inleveren.

Op de website staat veel informatie, hier kun je ook lezen hoe je je kunt afmelden voor het lidmaatschap en
wat voor voorwaarden daar eventueel aan verbonden
zijn.

14 Maart gaan we de zakken vullen.
(alle hulp is welkom!)
15 Maart kun je de bestellingen ophalen bij de manege.

Agenda
1/2 Maart Kainbongels Carnaval (tent)

Wist je dat?

29/30 Maart Clubkampioenschappen
8 juni Clinic Ton van Duivenvoorden

- De deur naar het toilet tegenwoordig open is.

23 Juni Beach volleybal tournooi

- Vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart de manege slecht tot niet bereikbaar is i.v.m.
carnaval
- We heel blij zijn dat iedereen zo goed de mest opruimt uit de bak.

