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NIEUWSBRIEF

1,5 METER IS TEGENWOORDIG EEN BEGRIP

Deze nieuwsbrief komt iets later dan u gewend bent. We heb-
ben de maanden augustus en september gevoegd.  

Alle leden genieten op een gepaste manier van de paarden-
sport. De Stroomruiters zijn ook weer op concours en er wordt 
fantastisch gepresteerd door onze leden! (zie ook www.stro-
omruiters.nl/resultaten-leden).

Wij als bestuur blijven scherp op de veiligheid van mens en 
dier en natuurlijk hiermee ook ons verenigingsleven. 1,5 me-
ter is tegenwoordig een begrip en het coronavirus loopt als 
een rode draad door ons dagelijks leven. Maar ook door alle 
activiteiten en plannen van het verenigingsleven.

De lessen vinden volgens regulier rooster plaats en ook de 
geplande activiteiten in onze accommodatie lijken vooralsnog 
door te kunnen gaan. 

Door alle regels en protocollen zijn er veel extra taken te ver-
vullen, zichtbare en minder zichtbare taken. Het is in deze tijd 

niet makkelijk om een evenement te organiseren.
In de programma’s van de aankomende concoursen zijn een 
aantal wijzigingen doorgevoerd. Laten we vooropstellen dat 
alle maatregelen die worden getroffen, door het bestuur en 
de betreffende commissies, in het belang zijn van ons alle-
maal. 

Het sportprotocol welke van toepassing is op alle verenigin-
gen is te vinden op www.stroomruiters.nl. Wij werken nog 
hard aan een specifiek protocol voor de komende activiteiten. 
Ook deze zal z.s.m. online worden geplaatst. 

Wij vertrouwen op onze leden, denk om jezelf en je 
naasten, houd ten alle tijden de richtlijnen in acht en 
wijs elkaar op deze regels. Op deze manier voorkomen 
we dat het slot weer op de accommodatie moet. Uitein-
delijk zijn we samen verantwoordelijk!

Op naar een veilig en bovenal gezellig indoorseizoen!

Sportieve groet namens het bestuur

Judith de Haan

1,5 
METER

TT

LET OP!
IN ONZE GEHELE 

ACCOMMODATIE TT

WIST U DAT...

• Wij proberen onze website up-to-date te houden; 
• Wij blij worden van input van onze leden;
• De 1,5 meter ten alle tijden geldt in onze accommodatie;
• Er tijdens indoorwedstrijden in onze accommodatie een
      looproute is;
• Deze te vinden is bij de startlijsten en op onze website;
• Er ook wordt gewerkt aan markering in de manege;
• De aangegeven looproute enkel van toepassing in tijdens 
      indoor concoursen;



HEY JOH!  

PONYKAMP GAAT 

 NIET DOOR

DAAROM VIER 

IK ZELF EEN
FEESTJE!

PONYKAMP

De activiteitencommissie gaat  langzamerhand het organise-
ren van activiteiten weer oppakken! 

Binnenkort maken ze de datum bekend van een schriktrai-
ning onder begeleiding, en de planning ziet er ook veelbelo-
vend uit! Stay tuned!

STAY TUNED!

STAY TUNED

G

VOOR ALLE LEDEN VAN DE 

STROOMRUITERS! 

EEN MOOIE GELEGENHEID OM TE 

OEFENEN VOOR DE KOMENDE

 INDOORCONCOURSEN!

NOG NIET OPGEGEVEN, 

DOE DAT DAN SNEL!

aanvang 17.00 uur (0.v.b)

ONDERONSJE
ONDERONSJE

OPGAVE VOOR 22 september

samen is alles leuker!Geef je op!

Zaterdag 26 september organiseert de RTC weer een ‘onderonsje’ springen. De inschrijving staat 

open voor leden van de Stroomruiters •  Naam ruiter/amazone • Telefoonnummer (mobiel) •  Naam paard/pony • Cat. A,B,C,D, E of paard•  Hoogte (in cm)
Stuur bovenstaande gegevens per mail aan  rtc@stroomruiters.nl 

o.v.v. onderonsje 26 september. De kosten bedragen €2,50 per proef/parcours.

W W W . S T R O O M R U I T E R S . N L

ZATERDAG 26 september



Het indoor seizoen staat weer voor de deur, dit betekent dat 
er diverse activiteiten in de accommodatie zijn! 

Bij de vereniging werken we met diverse app groepen waar 
vrijwilligers in gevraagd worden. 
Wil je helpen en graag in de groepsapp? Neem dan contact 
op met de beheerder van de app groepen: 
Schoonmaak&keukenploeg: Arina Pomp 0615590815
Parcoursbouwen: Ronald Boer  0653912366
Barhulpen: Alfred Mulder 0651710799
Schrijven/ringmeesteren: Lisette Blom 0615645463

Wil je andere klussen bij de vereniging doen? Daar wordt 
iedereen blij van!  Neem contact op met een van de be-
stuursleden. Houdt ook de nieuwsbrief in de gaten, hier ver-
schijnen regelmatig  oproepen  voor vrijwilligers.

Ter voorbereidingen op het oktober concours zal er op 
maandag 21 september en  dinsdag 22 september 
vanaf 18:30 uur schoongemaakt worden in de kantine en 
jurykamers.  Vegen. soppen en ramen lappen.

VOEL JE WELKOM!

G

HIERONDER VOLGT DE EERSTE OPROEP! 

SCHOONMAAKMOMENTEN

MAANDAGOCHTENDPLOEG

Opgeruimd staat netjes! Bovenstaande mannen zorgen er 
voor dat onze accommodatie er altijd netjes op opgeruimd 
uitziet! Zoals jullie weten is op maandagochtend de accom-
modatie gesloten voor vrij rijden, de manege is deze och-
tend gereserveerd voor onze z.g.n. maandagochtendploeg!  
Er wordt opgeruimd, geveegd, geklust en natuurlijk wordt 
het laatste nieuws besproken onder het genot van een bak 
koffie.  Wij mogen als vereniging trots zijn op deze man-
nen!

Ook op vrijdag 25 september (vanaf 18.30 uur) en zater-
dag 26 september (vanaf 08.30 uur) zal de accomodatie 
in gereedheid gebracht worden voor de oktober concoursen. 
Iedereen is welkom om te helpen! De werkzaamheden die 
dan worden aangepakt zijn o.a.
- bakrand schoonmaken
- nieuwe reclameborden ophangen, oude borden eraf
- sluis opruimen
Iedereen is welkom! Ook al kun je maar een uurtje, vele 
handen maken licht werk! 



MENLESSEN WEER VAN START

De menlessen zijn afgelopen week weer van start gegaan. Er zijn op dit moment twee groepen tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Donderdag 1 en  8 oktober kan er geen les plaats vinden i.v.m. het opbouwen voor de oktober wedstrijden. In deze weken 
zullen de lessen op dinsdag 29 september en dinsdag 6 oktober worden gegeven van 19.00 uur t/m 21.00 uur. Er kan op deze 
tijden niet vrij worden gereden in de Willem van Es hal.

MARRIT VERLOOT LES

Voor de maand mei is er door de vereniging geen contri-
butie geïnd. Wel werd een oproep gedaan vrijblijvend een 
bedrag over te maken, als extraatje voor de instructie. 

Marrit Reusien reageerde hierop enthousiast, door een les 
beschikbaar te stellen. Deze is verloot onder de personen 
die een bedrag hebben overgemaakt.

Marrit grabbelt de winnaar! Loïs Vos!

Tijdens het oktoberconcours zorgt de activiteitencommissie 
voor een lekkere plak cake bij de koffie. En wilt u thuis ook 
genieten van deze lekkernij, bestel dan een hele cake! Of 
geef hem cadeau! (Vooraf bestelling is mogelijk door een 
mail te sturen aan activiteiten@stroomruiters.nl

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het orga-
niseren van verschillende activiteiten. 

PONYKAMPCAKEVERKOOP TIJDENS CONCOURS

Op advies van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is in sa-
menspraak met het bestuur van de kleindierenvereniging 
Midden Drenthe (KMVD) besloten dat er in onze accommo-
datie voorlopig géén tentoonstellingen worden gehouden. 
Wilt u meer informatie over de KMVD kijk dan eens op 
www.kvmd.nl

KLEINDIERENSHOW

In de maanden mei en juni hebben wij als vereniging mee-
gedaan aan de taartactie van JUMBO Beilen en zijn er in 
totaal 12 taarten besteld op naam van de Stroomruiters.
Dit betekent een bedrag van €36,- voor de Stroomruiters. 
Jumbo Mulder doet er €50,- aan sponsoring bij. Totaal 
heeft deze actie ons €86,- opgebracht!

TAARTENACTIE



AGENDA

26 september  Onderonsje springen
2-4 oktober  Oktober dressuurconcours  
   paarden & pony's
9-11 oktober  Oktober springconcours  
   paarden & pony's
30-31 oktober  Concours DNN
1 november   Concours DN
29-30 december  IHD pony dressuur (tevens selectie)

4-6 januari  IHD paarden dressuur
15-23 januari   IHD pony & paarden springen
29- 31 januari  Dressuurconcours DNN

DRESSUURpaarden en pony’s  
v r. 0 2   z a . 0 3   z o . 0 4
O K T O B E R 2 0 2 0

OKTOBERConcours

SPRINGENpaarden en pony’s  
v r. 0 9  
z a . 1 0
    

z o . 1 1  
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Inschrijven

W W W. D E S T R O O M R U I T E R S . N L

p a a r d e n  M  -  Z  - Z Z

o v e r d a g :  p o n y s  B B  t / m  Z Z

a v o n d :  p a a r d e n  B B  - B

p a a r d e n  B - L

! aangepast programma
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Z I E  W W W. S TA R T L I J S T E N . N L  O F  M I J N K N H S

H I E R  V I N D  J E  O O K  H ET  C O M P L ET E  V R A A G P R O G R A M M A 

E N  D E  G E L D E N D E  M A AT R E G E L E N 

G

OOPGAVE NOG BEPERKT MOGELIJK! WIL JE NOG MEEDOEN, 
SCHRIJF JE DAN SNEL IN!

Enquête instructie

Afgelopen week hebben alle lessende leden via de mail een link ontvangen, voor het invullen van ‘enquête instructie’. Ben jij 
lessend lid, maar heb je geen mail met link ontvangen, neem dat contact op met Jolande secretariaat@stroomruiters.nl


