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2 X GOUD op de Nederlandse Kampioenschappen!

Carlijn van Mensvoort

Marcella Berends

Wat zijn wij TROTS op Carlijn en Marcella, wat hebben ze goed gepresteerd tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen!
Carlijn in de L1 met Deanston Emelwerth met 68,444 prc. Ruim 2% los van nummer 2!
Marcella Berends met Allstar in de Z1/Z2 met een zeer mooi percentage; 70,256 prc.!
Marit heeft met Bono van den Manuhoeve ook haar best gedaan, alleen had ze de griep te pakken en kon
daardoor niet laten zien wat ze graag wilde.

Clubkampioenschappen

Nederlandse

Wie worden de Clubkampioenen van 2019?

Kampioenschappen
Springen

Geef je nog gauw op!

Marcella Berends heeft met Allstar in het Z een
mooie 4e plaats behaald, met Italiëtte Du Vlist
helaas een pechbalkje in de L en een 23e plaats.
Knap gedaan Marcella!

Vrijdagavond 29 maart springen en
zaterdag 30 maart dressuur.
Er wordt dezelfde dag een klassement opgemaakt.
Deze wedstrijd telt mee voor het Clubkampioenschap.
In mei wordt de tweede wedstrijd gereden.
Het Clubkampioenschap reglement staat op
www.runderuiters.nl
Doe gezellig mee!

Aardappelactie
Dankzij de familie Ellerman
Afgelopen vrijdag werd er een bingo

mochten we de aardappelactie

georganiseerd in de kantine, 45 mensen hadden
zich opgegeven. Het was een leuke en gezellige
avond en zeker voor herhaling vatbaar.

nog een keer overdoen.

Marissa Ottens en Miriam Herms, dank voor het
organiseren, jullie hebben het super gedaan!

We hebben niet zoveel verkocht als de eerste keer,
maar toch nog ongeveer 100 pakketten. Onze kanjer Marissa heeft maar liefst 47 pakketten verkocht!
Dit geld komt ten goede aan een nieuwe CV ketel.
Alle beetjes helpen!

Kringkampioenschappen Dressuur
Dit

Dit jaar was er een nieuwe opzet, als je de eerste proef goed gereden had, mocht je in de finale nog
een proef rijden, beide proeven werden bij elkaar opgeteld, degene met de hoogste punten werd
Kringkampioen!

Bij de paarden is Samantha de Vries met Charming Hill in de Z1 Kringkampioen geworden,
maar daar bleef het niet bij….
In het Z2 werd ze met Didelot ook Kringkampioen!
Bij de pony’s waren de Runderuiters ook goed vertegenwoordigd.
In de klasse B is Marcella Berends Kampioen met HSH Kingston en met Star Dancer Reserve Kampioen.
In de klasse L1 is Quincy van den Haak met Jewel Reserve Kampioen.
In de klasse L2 is Hylona de Lange met Bonito Kampioen geworden.
In de klasse M2 is Frederike van Mensvoort met Ysselvliedt's Mathador Kampioen geworden.
Allemaal Gefeliciteerd!

Agenda:
29 Maart 1e wedstrijd Clubkampioenschappen Springen
30 Maart 1e wedstrijd Clubkampioenschappen Dressuur
16 Mei 2e wedstrijd Clubkampioenschappen Springen
17 Mei 2e wedstrijd Clubkampioenschappen Dressuur
18 Mei 2e wedstrijd Clubkampioenschappen Stijgbeugel
18 Mei Showavond
8 Juni Clinic Ton van Duivenvoorden
23 Juni Beach Volleybal toernooi

