NIEUWSBRIEF
Indy & Job

Kyra & Sofia

De zusjes Hingstman hebben goed gepresteerd tijdens het NK dressuur in Ermelo, maar ook Nikki-Fleur de Haan presteerde
niet onverdienstelijk. Indy behaalde met Job een mooie derde plaats in de klasse L1 A/B. Kyra behaalde met Job in de klasse
M1 A/B een nette vierde plaats, en met pony Sofia mocht ze als derde opstellen in de klasse L2-D. Nikki-Fleur eindigde, in
haar klasse L2 C, als vijfde van Nederland. Mooie prestaties van deze jeugdige Stroomruiters.

MEERTALLEN 2020
Vrijdag 6 maart zijn de meertallen weer begonnen met trainen. Maar liefst
11 combinaties waren deze eerste training aanwezig. Omdat niet alle combinaties die zich hadden opgegeven deze eerste avond aanwezig waren, zijn er
ook nog geen concrete samenstellingen wat betreft teamindeling vastgelegd.

Helaas waren er slechts twee A/B pony’s waardoor een team vormen voor de ze
klasse op dit moment niet haalbaar is. Maar ondanks dat was bij alle ruiters en
amazones het enthousiasme te zien tijdens deze eerste gezamenlijke lesavond.
De training van de meertallen is wekelijks op vrijdag vanaf 19.00 uur o.l.v.
Wim Pomp.

CORONAVIRUS
Wij, als bestuur van de Stroomruiters
hebben, mede op aanraden van de
NOC-NSF, de KNHS en n.a.v. de persconferentie van vandaag 17.30 uur,
besloten om
alle lessen en evenementen van
de Stroomruiters af te lassen tot 6
april. Ook de accommodatie gaat
op slot.
Wij begrijpen dat deze situatie voor
iedereen erg vervelend is, maar gaan
uit van ieders begrip.
Wij houden jullie op de hoogte via
onze website en social media.
Zorg goed voor jullie zelf en voor jullie
medemens
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Judith de Haan - Pomper

NIEUWS

WIST U DAT

STRANDRIT STROOMRUITERS 2e editie

•

De lichtknoppen voor de verlichting in de hallen zowel een aanals een uitknop hebben? En gewenst is dat de verlichting wordt
uitgezet op het moment dat de
betreffende hal wordt verlaten.

•

Voor je de lichten uit doet de mest
wel is opgeruimd? En natuurlijk
overdag wanneer je de verlichting
niet nodig bent zorg je er ook voor
dat de bodem vrij is van mest zodra je de hal verlaat.

•

De rode brievenbus bij de ingang
van de stroomruiterhal bedoeld is

Op zaterdag 25 en zondag 26 april staat de tweede editie van de Stroomruiterstrandrit op de planning. Dat de eerste editie een succes was blijkt wel uit het
feit dat beide dagen van de tweede editie al vol zitten.

om je €5,-in te deponeren (in een
envelop voorzien van naam en
datum) nadat je een les hebt gehad van een niet stroomruiterlid.

Houd de berichten en maatregelen omtrent het coronavirus in de gaten. Het
kan zijn dat de strandrit hierdoor moet worden uitgesteld of gecanceld.
•

Op onze nieuwe website regelmatig nieuwsitems te vinden zijn, en
resultaten van leden worden getoond.

•

Wedstrijduitslagen met eventueel
een foto gestuurd mogen worden
aan wedstrijden@stroomruiters.nl

•

U een leuk item heeft voor op de
website of voor in de nieuwsbrief
deze gestuurd mag worden aan
voorzitter@stroomruiters.nl

HULPDIENSTEN ONDERVINDEN GEEN BELEMMERING
Het is al meerdere malen aangegeven dat er op bepaalde plaatsen op het terrein niet geparkeerd mag worden i.v.m. de veiligheid. De hulpdiensten moeten
namelijk ten alle tijde zonder belemmering in de accommodatie kunnen komen.
Het is dan ook fijn te melden dat er niet eerst iets moet gebeuren, voordat
regels nageleefd worden, maar dat ze nageleefd worden en dat is gebleken dit
absoluut van levensbelang is.
Op 20 februari is er tijdens de les van Laura een amazone van haar paard
gevallen. De situatie was ernstig, maar doordat de hulpdiensten geen belemmering hadden bij het aanrijden, is het gelukkig goed afgelopen met deze amazone. Na een nacht in het ziekenhuis te hebben gelegen is gaat het iedere dag
een beetje beter met haar en heeft ze alweer op even op haar paard gezeten.

AGENDA

ACTIVITEITEN
ALLE LESSEN, EVENEMENTEN EN BIJEENKOMSTEN WELKE GEPLAND STONDEN
TOT 6 APRIL GAAN NIET DOOR I.V.M DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS.
25-26 april

Strandrit voor leden van de Stroomruiters

		

JEUGDSPONSORACTIE POIESZ
De jeugdsponsoractie van de Poiesz loopt nog tot vrijdag 4 april a.s. Bij al uw boodschappen ontvangt u sponsormunten, en bij
bepaalde producten ontvangt u extra munten. Welke in de buis bij de ingang gedeponeerd mogen worden. Uw munten gaan
toch ook in de buis van de Stroomruiters? Deze is te vinden in de Poiesz Beilen.
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