
Uitnodiging Afdelingsdressuur 2018 

 
Na de Kerstvakantie willen we weer van start gaan met een nieuw seizoen Afdelingsdressuur. In 
eerste instantie één keer in de twee weken en vanaf april iedere week. 

 
De lessen vinden in principe plaats op de woensdagavond op Manege Grol onder leiding van Lynsey 
Reidel en Jeske Bouwman. 
 
De kosten voor de lessen bedragen € 4,50 per les.  
Wil je mee doen, dan dien je in het bezit te zijn van een startpas (evt. een gelimiteerde). Het 
paspoort met daarin de entingen en metingen van je pony/paard dient in orde te zijn. 

 
Bij de lessen wordt verwacht dat deelnemers hun uiterste best doen aanwezig te zijn en mee te 
trainen. Afmelden 24 uur van te voren via de groepsapp, zodat ook de instructie op de hoogte is. 
Bij onduidelijke redenen van veel afwezigheid kan dit gevolgen hebben voor je positie in het team 
(dit geldt uiteraard niet bij ziekte en blessures etc). 

 
De indeling en eventuele reserveplaatsen worden bepaald door de instructie. Deze heeft de 
bevoegdheid en zal hierbij ook het aspect veiligheid in acht nemen. Dit geldt ook voor de keuze om 
wel of niet aan het Zeeuwse Kampioenschap deel te nemen. 

 
Deelname aan de wedstrijden wordt verwacht en is voor het (indien geselecteerd) Zeeuwse 
en Nederlandse kampioenschap verplicht.  
Wanneer je gedurende het seizoen, (na april 2018) beslist niet meer deel te nemen aan de afdeling, 
of niet meer beschikbaar stelt voor de ZK of NK wordt de bijdrage van de vereniging voor deze lessen 
verrekend. De prijs per les wordt dan € 9,50 uitzondering gelden natuurlijk igv ziekte of een kreupel 
paard of pony. 

 
Voor de wedstrijden wordt er door de vereniging een tenue in bruikleen verstrekt, zowel voor de 
ruiter als de pony. Dit moet na afloop van het seizoen weer compleet en schoon ingeleverd worden. 
Bij niet inleveren of beschadigd/vies inleveren wordt een factuur opgesteld (zie bijlage kosten). 

 
Gezien de regelgeving vanuit de KNHS is het alleen mogelijk om met één pony in een team deel 
te nemen.  Aan de instructie is het toegestaan om in het belang van de betreffende teams 1x één 
combinatie dubbel in te zetten. 
 
Wil je graag mee doen, meld je dan aan bij Christine Flikweert, algemeen@schouwseruiters.nl 

 
Bij aanmelding graag vermelden: naam, leeftijd , paard of pony en welke categorie en 
telefoonnummer. 
 
Twijfel je nog of het wel wat voor jou is, dan kun je jezelf aanmelden voor een proefles. 
 
We hopen weer op een gezellig, sportief seizoen en dat we maar weer veel medailles binnen 
mogen halen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Christine Flikweert 
06-28252836 
 
Bijlage: boetes bij niet/ te laat inleveren van de spullen

mailto:algemeen@schouwseruiters.nl


Boetes bij niet/ te laat inleveren van de spullen 
 
Ten behoeve van de uniformiteit bij de afdelingsdressuur worden een aantal zaken door de 
Schouwse Ruiters ter beschikking gesteld. Indien de materialen niet schoon en/of beschadigd terug 
ingeleverd worden, kunnen door het bestuur de volgende kosten in rekening worden gebracht: 
 
Bodywarmer (geborduurd):  €40,00 
Cap:    €20,00 
Haarwokkel rood:  €7,50 
Haarnetje knot wit:  €7,50 
Zadeldekje:   €40,00 
Frontriem:   €15,00 
 

Alles dient 14 dagen na de afsluiting van het seizoen ingeleverd te worden. Anders worden eveneens 

bovenstaande kosten in rekening gebracht.  


