
 

 

 

 

 

 

 

Najaars ALV 
De najaars ALV staat gepland 
voor 19 november 2018. De 
agenda zal ten zijner tijd 
verstuurd worden.  

Stroomruiters Nieuwsbrief 

September 2018   

Nederlandse kampioenschapen & 
Huldiging   
Op de Nederlandse kampioenschappen 
hebben we geweldige resultaten 
behaald, het pony 6tal onder leiding 
van Wim Pomp is Nederlands 
Kampioen geworden!! Ook is Kyra 
Hingstman Nederlands Kampioen 
geworden in haar klasse. Eerder dit 
zomerseizoen is Vicky Bakx 
Nederlands Kampioen geworden op de 
KVTH dag in de rubriek bestgaande 
haflinger.  
 
Volgende week zaterdagmiddag zullen 
deze ruiters door een wethouder van 
de gemeente gehuldigd worden. Het 
precieze tijdstip volgt volgende week 
per mail naar de leden. Iedereen is 
welkom om te kijken en daarna een 
hapje & drankje te nuttigen.  
 
Het bestuur heeft besloten om tijdens 
deze middag de regiokampioenen ook 
te huldigen in plaats van bij de ALV. De 
regiokampioenen krijgen hiervan 
persoonlijk bericht.  
 
Voor de overige resultaten die tijdens 
het NK behaald zijn, kijkt u op de 
website. Tijdens de ALV zal er 
uitgebreid aandacht worden besteed 
aan de succesvolle Drentse en 
Nederlandse Kampioenschappen.  

 
Lessen oktober 
In verband met de diverse activiteiten zullen de lessen van Laura van Trigt op donderdag 4 en 12 
oktober 2018 in de Willem van Es hal plaatsvinden.  
 
In week 43 (de herfstvakantieweek) is de jaarlijkse Klein Dieren Show. Ook dit jaar huren deze mensen 
de Stroomruiterhal en de Broekerthal. Het bestuur heeft besloten dat de lessen wel door zullen gaan in 
de Willem van Es hal. Indien nodig zal er in een halve bak gereden worden. Bij goed weer mag er 
buiten gelest worden.  
 
Nadere informatie volgt via de website onder het kopje open en gesloten voor vrij rijden.  

Schoonmaakavond 
Woensdagavond 12 september 2018 zal vanaf 19 uur 
de kantine een grote schoonmaakbeurt krijgen. 
Iedereen is welkom om te helpen. Aanmelden is niet 
nodig.  

Research Drive 
4tal kampioen 
In de vorige 
nieuwsbrief is 
vergeten te 
vermelden dat 
het Z 4tal van 
Research Drive 
dat uitkwam 
voor de 
Stroomruiters is 
op de Drentse 
kampioenschap
pen Drents 
Kampioen 
geworden!!  
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Klusdag 

29 september 2018 is er vanaf 08:00 uur weer een klusdag om de 

accommodatie voor te bereiden voor de komende activiteiten. Aanmelden 

is niet nodig, iedereen is welkom. Meer informatie? Neem contact op met 

Gert Wonder.  

 

Ponykamp 

27 en 28 oktober 2018 zal het jaarlijkse ponykamp weer 

plaatsvinden. De kosten als je mee wilt doen bedragen 20 euro per 

lid. De uitgebreide informatie volgt per mail naar alle leden. Opgave 

is mogelijk bij de RTC door middel van het ingevulde formulier te 

mailen voor 15 oktober 2018.  

 

Veiligheidscertificaat 
Nadat de accommodatie bij de 1e keuring dit jaar helaas niet 
goedgekeurd werd is er hard gewerkt aan het herstel om het 
certificaat opnieuw binnen te halen. Dit is niet zonder succes 
geweest, we zijn weer in het bezit van het certificaat!! Dit certificaat 
is verplicht om te hebben als je o.a. officiële wedstrijden wilt 
organiseren. Alle vrijwilligers die geholpen hebben, bedankt 
voor jullie inzet!!  

CLINIC RUITERFIT 
I.s.m. Marjorie Borger 
van Ruiter Performance 

Wat houdt de clinic in:  
Theorie- en 
praktijkgedeelte voor het 
verbeteren van houding 
en zit, beter leren te 
ontspannen, makkelijker 
mee kunnen bewegen 
tijdens het rijden, betere 
balans, betere (rechts- 
links) coördinatie. 

Wanneer: Vrijdag 14 
september 2018 
Waar: Kantine (boven) 
Manege Stroomruiters 
Hoe laat: 18.30 uur of 
20.30 uur (bij voldoende 
opgave: 2 groepen) 
Kosten: €7,50 p.p. 
Opgave: 
rtc@stroomruiters.nl  
Kleding: Sportief 
(zonder paard) 

Clubkascampagne Rabobank 

Ook dit jaar doet de Stroomruiters weer mee aan de clubkascampagne van 

de Rabobank. Er kan t/m 19 september 2018 gestemd worden door mensen 

die lid zijn van de Rabobank Assen-Noord Drenthe. Deze leden hebben op 4 

september 2018 via de post een persoonlijke stemcode gekregen. Vul deze 

code in op https://www.clubkascampagne.nl/assen-

nd/clubkascampagne?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes en 

stem op de Stroomruiters!!! Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf 

van een nieuwe kachel in de vrijwilligerskantine.  

Meer informatie? Neem contact op met Lisette Blom.  
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