
De Stroomruiters waren in 2019 goed vertegenwoordigd op de Drentse en Nederlands Kampioenschappen. Tijdens de ALV 
op woensdag 20 november jl. werden alle Stroomruiter kampioenen van 2019 gehuldigd! Top gepresteerd allemaal! 

NIEUWS

NIEUWSBRIEF

TE GEKKE PIETENLES! 

Maandag 2 december werden de lessen van Yvonne van Trigt verrast door 
een bezoekje van drie Pieten! Te gekke spelletjes werden er gedaan en ui-
teraard deden de Pieten ook mee. Een Piet ging te paard en dat ging maar 
net goed.... Voor ze weer vertrokken kregen alle kinderen een
emmer gevuld met wat lekkers voor hunzelf en hun pony.

pieten bedankt!

VRIJWILLIG EIGENAAR 
VAN EEN MANEGE

Gehoord van een nieuw lid van onze 
vereniging: “Is dit hele complex in ei-
gendom van de vereniging?” “Jawel”, 
vertelden we trots, “met eigen handen 
gebouwd en betaald!” “Dan hebben 
jullie vast een heleboel enthousiaste 
eigenaren om dat te onderhouden!”

Inderdaad, met elkaar bezitten we 
meer dan 1,5 ha aan grond, en heb-
ben we 5200 m2 aan gebouwen. Af-
gezet tegen ca. 250 leden, is ieder 
lid dus eigenaar van 20 m2 van onze 
manege. 

Als wij als leden ons ook eigenaar voe-
len en het beheren en onderhouden 
zoals we dat doen met onze woning, 
dan houden we ook iets om trots op 
te zijn!
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LATEN WE IEDEREEN  EEN MOOI WELKOM HETEN!

Het aftellen naar Indoor Hartje Drenthe is begonnen.  We vewachten tijdens dit concours veel rui-
ters, amazones en publiek. Zaterdag 21 december zal de manege in 
gereedheid worden gebracht voor het Indoor Hartje Drenthe. Vele 
handen maken licht werk! Jij/U komt toch ook helpen? 
We starten deze ochtend om 9.00 uur.

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Tijdens de ALV op woensdag 20 november jl. is Gert Won-
der afgetreden als bestuurslid. Gert heeft een groot vereni-
gingshart en legt alleen zijn bestuursfunctie neer. Hij blijft 
actief binnen de Indoorcommisie van de Stroomruiters. 

Henk Lomulder heeft aangegeven zijn bestuurstermijn te  
willen verlengen. Daar zijn wij als bestuur van de Stro-
omruiters uiteraard erg blij mee. Henk behoudt zijn functie. 

Judith de Haan-Pomper werd voorgesteld als voorzitter, na 
de officiele stemming werd Judith haar bestuursfunctie ge-
wijzigd van algemeen bestuurslid naar voorzitter van de 
Stroomruiters. Judith is tijdens de voorjaarsvergadering  
toegetreden tot lid van het bestuur. Haar motivatie om tot 
het bestuur toe te treden was actief mee te willen denken 
in wensen en mogelijkheden binnen de vereniging.  
Judith: “ Een vereniging maak je samen, je onderneemt 
samen, onderhoudt samen en geniet samen. Onze passie 
is paardensport en mijn motto is “Samen is alles leuker!”  

Wij zijn blij dat hiermee ook de functie van voorzitter weer 
is ingevuld, Arina Pomp blijft vice-voorzitter.

OLIEBOLLENSPRINGEN

Zondag 15 december is 
het weer tijd voor olie-
bollenspringen voor alle 
leden van de Stroomrui-
ters. 

Er zal een 2-fasen par-
cours worden gereden. 
Wedstrijdruiters starten in 
hun eigen klasse, niet wed-   
strijdruiters starten klasse 
BB, ennnn... iedereen 
moet verplicht verkleed! 
Uiteraard wordt naast 
het parcours ook jul-
lie outfit beoordeeld.

Geef je op! 
Schrijf je naam met gegevens voor 9 december op 
de lijst in de manege of stuur een mail  met je naam, 
naam van je paard/pony, categorie  en klasse naar 
rtc@stroomruiters.nl

NIEUWS

SAVE THE DATE!

Weten jullie het nog? De geslaagde strandrit van vorig jaar? Dit jaar komt de Activiteitencommissie met de 2e editie! 
25//26 april 2020 gaan we weer naar Callantsoog Opgave opent 12 december. Houdt facebook in de gaten voor meer 
informatie.
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De gehele accommodatie is gesloten op 31 december 2019 vanaf 17.30 uur t/m 1 januari 2020 10.00 uur

LESSEN
  
Alle lessen komen te vervallen in de 
volgende periodes: 
24 december t/m 2 januari
13 januari t/m 16 januari

VRIJ RIJDEN

LONGEREN 

Longeren in de Broekerthal is van 27 december t/m 19 januari 
niet toegestaan. 

INFORMATIE

MANEGE OPEN EN GESLOTEN DECEMBER 2019 & JANUARI 2020

IHD Springen
Stroomruiterhal
Gesloten
donderdag 2 januari 18.00 uur t/m 5 januari 18.00 uur. 
Donderdag 9 januari 18.00 uur t/m zondag 19 januari 15.00 uur. 

Willem van Es hal
Gesloten
Donderdag 2 januari 18.00 uur t/m zondag 5 januari 18.00 uur.
Vrijdag 10 januari 15.00 uur t/m zondag 12 januari  tot ± 19.00 uur.
Dinsdag 14 januari vanaf 15.00 uur.
Woensdag 15 januari vanaf 16.00 uur. 
Donderdag 16 januari 2020 vanaf 16.00 uur. 
Vrijdag 17 januari t/m zondag 19 januari tot 12.00 uur.

Broekerthal
Gesloten
Donderdag 9 januari 2020 vanaf 16:45 uur i.v.m. les.

IHD Dressuur
Stroomruiterhal &  Willem van Es hal 
Gesloten
vrijdag 27 december t/m 
30 december 18.00 uur. 

Broekerthal 
Gesloten
vrijdag 27 december t/m 
30 december 2019 12.00 uur. 

Van 27 december 2019 t/m 29 december 
kan er een half uur na het starten van de 
laatste combinatie vrij gereden worden 
in de Broekerthal. De startlijsten worden 
gepubliceerd op 
www.wedstrijdplatform.nl. 

Alle leden zijn welkom om te helpen bij het opruimen van het Indoor Hartje Drenthe 
op zondag 19 januari 2020 vanaf 11.00 uur. 

Deze tekst wordt zorgvuldig samengesteld. Onder voorbehoud van wijzigingen. Wij gaan uit van ieders medewerking. 

PRIVELESSEN IN DE MANEGE

We willen iedereen er nogmaals op attent maken dat privelessen in de manege is toegestaan. 
Wanneer je prive les krijgt van een instructeur/instructrice die GEEN lid is bij 
de Stroomruiters dien je een envelop met naam, datum en  €5,- in de 
rode brievenbus te doen. Deze brievenbus is te vinden 
in het tussenstukje tussen de sluis
naar de Stroomruiterhal. 
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15 december   Oliebollenspringen
20 december    Springclinic Marleen Meijer      Stroomruiterhal
21 december    Voorbereidingsdag IHD vanaf 09.00 uur
27-30 december   IHD dressuur         Gehele accommodatie

3-4 januari    IHD Springen         Stroomruiterhal & Willem van Es hal
10-12 januari   IHD springen         Stroomruiterhal & Willem van Es hal
14-18 januari   IHD springen         Stroomruiterhal & Willem van Es hal
25-26 januari   Dressuurconcours DCNN       Gehele accommodatie
13-15 februari  Drentse Kampioenschappen springen
14 maart   Boekpresentatie nadere informatie volgt
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Fijne decembermaand!
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