CLUBDAG
Bodegraven maart 2016
Beste Leden,
Op zaterdag 23 april 2016 wordt de jaarlijkse CLUBDAG weer georgansiseerd bij de
Dierenartsenpraktijk, Zuidzijde 63, te Bodegraven.
Alle ruiters en amazones van de vereniging kunnen op deze dag meerijden en met elkaar
strijden voor een beker.
ZIN OM MEE TE DOEN!!!


Dit jaar beginnen we ‘s ochtends met de SPRINGCLINIC die gegeven zal worden
door JEROEN HEIJMANS, gevolgd door een springwedstrijd! De clinic zal
gegeven worden in groepjes van 3 of 4 personen per uur. De groepen zullen zoveel
mogelijk worden ingedeeld op gelijk niveau, dus ook voor de beginnende springers is
dit een unieke kans! Degene die meedoen aan de clinic doen automatisch mee aan
de springwedstrijd. Voor leden die niet mee willen doen aan de clinic maar wel een
parcours willen springen kunnen dit apart opgeven. De springwedstrijd is alleen
opengesteld voor leden.
Voor het springen hoeft je paard/pony niet gevlochten te zijn en volstaat een
verzorgd tenue en sjabrak voorzien van een embleem van de Boreftse Ruiters.
 Aansluitend gaan we verder met de onderlinge dressuurwedstrijd.
Iedereen kan hieraan deelnemen, paarden en pony’s met of zonder startkaart.
Je mag zelf bepalen of je in je eigen klasse start of in één klasse hoger dan waar je
normaal in start (bv. als je L1 start op wedstrijden, start je nu L2).
Voor deze wedstrijd is het de bedoeling dat je paard/pony gevlochten is, dat de
ruiter/amazone in wedstrijdtenue rijdt en dat het sjabrak voorzien is van een
embleem van de Boreftse Ruiters.
 Voor alle ruiters wordt er ook weer Stoelendans en Tally-Ho georganiseerd.



De combinatie die de beste resultaten behaalt bij het springen en de dressuur samen
wint de clubkampioensbeker!
 De clubdag zal onder het genot van een drankje afgesloten worden met het uitreiken
van de prijzen met bekers.
 Je kunt je voor de clubdag inschrijven bij Joy de Jonge, mailadres:
boreftseruiters@hotmail.com.
Vermeld er direct de naam van je paard bij, de klasse waarin je wilt starten en aan
welke onderdelen je mee wilt doen.
De kosten voor de verschillende onderdelen bedragen:
Dressuurwedstrijd leden €5 pp (2 proeven)
niet-leden €7,50 pp (2 proeven)
Springwedstrijd
leden €5 pp (dit bedrag hoef je niet te betalen als je meedoet aan de clinic)
Springclinic
leden €25 pp bij een clinic van 3 personen per uur
niet-leden €30 pp bij een clinic van 3 personen per uur
leden €20 pp bij een clinic van 4 personen per uur
niet-leden €25 pp bij een clinic van 4 personen per uur
Let op: wil je meedoen aan de springclinic of de wedstrijd geef dan even op welk
niveau (beginner, gemiddeld of gevorderd) je springt en hoe hoog dit is.

Wanneer je iemand weet die geen lid is van de Boreftse Ruiters maar graag mee wil doen,
is van harte welkom !!! De dressuurwedstrijd en springclinic zijn opengesteld voor zowel
leden als niet-leden, de springwedstrijd is alleen voor leden.
Eigen leden hebben voorrang.
Schrijf je snel in.
Vol is vol!
Graag inschrijven voor 18 april 2016 !!!!
Vanaf woensdag 20 april kun je via www.startlijsten.nl zien hoe laat je moet rijden.
Tot zaterdag 23 april!
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom om te komen kijken.
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Met ruiterlijke groet,
Het bestuur,
de Boreftse Ruiters

