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De afgelopen weken is er veel werk verzet.
Het bestuur en de commissievoorzitters hebben verschillende overleggen gepleegd,
gezamenlijk en in de eigen commissie.
Na het vaststellen van de terreinindeling en het crossparcours, is de verdere uitwerking
van start gegaan.

Bouwcommissie:
De bouwploeg is elke dinsdag aan het werk om de crosshindernissen te plaatsen en
voorbereidingen te treffen. De waterbak is gegraven.
Daarnaast zijn er verschillende prefab hindernissen zijn gemaakt.

Wedstrijdsecretariaat:
De opgave voor de zaterdag en oefencross gaat goed: er zijn al ruim 120 opgaves binnen.
Zoals in de mail van het wedstrijdsecretariaat te lezen was, houden we de onderlinge
wedstrijd op zondag 5 november.
Leden die op zaterdag meedoen tellen niet mee in het klassement voor de Molentrofee.
Opgave wordt gedaan voor een bepaalde hoogte in de cross.
Voor leden die alleen een dressuurproef willen rijden wordt deze mogelijkheid ook
geboden.

De terreinindeling is gemaakt.
Het hoofdterrein wordt dit jaar opgebouwd nabij de familie Stomps.
De terreinindeling is daarmee veranderd ten opzichte van andere jaren.
We zijn ontzettend blij dat alle grondeigenaren deze medewerking geven!
Herman Hooglugt heeft de (voorlopige) crossroute verwerkt in een mooie plattegrond. Hij

zal ook de flyer samenstellen, die uitgedeeld wordt tijdens de wedstrijddagen.
Op onze website zal deze te zien zijn zodra deze gepubliceerd wordt. Houd de site dus in
de gaten…

Oproep van de versiercommissie:
We hebben al de medewerking gekregen van een aantal mensen die kalebassen leveren,
bloemstukken, bezems, houtzaagkunst van Mark Rhebergen, een hoveniersbedrijf en
diverse andere materialen. Er komt een ‘Wildwest
saloon’ en ook het ‘olde gerij’ krijgt een plekje op het
terrein.
Heb je thuis bolchrysanten, herfstasters, buxux in
potten? En mogen ze een weekend logeren in de
cross?
Geef het aan en neem ze mee. Liefst kleurig (geel valt
lekker op) en per twee.

Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van deze wedstrijd!
Grondeigenaren:
De grondeigenaren zijn als eerste benaderd in het hele proces van voorbereidingen en
dankzij hun medewerking is alles in gang gezet.
We bedanken daarvoor de families:
Stomps Koerselman Te Raa Groot Wassink
Rutten Wielens Ten Have Gunnewijk
Abbink Leussink Te Velthuis

We zijn te gast op de terreinen van deze eigenaren.
Zij hebben aangegeven dat er in de voorbereiding niet of zo min mogelijk de terreinen
mogen worden betreden met voertuigen. Auto’s moeten dus in het zandpad of langs de
weg geparkeerd worden tijdens de opbouwwerkzaamheden. Het hoofdterrein komt op
de grond van de familie Stomps. Het is NIET de bedoeling dat we op het erf rondom het
huis van deze familie rijden. Het terrein wordt vanaf de Nieuwenkampsweg betreden.

Hulpen:
Iedereen ontzettend bedankt voor de medewerking die je toegezegd hebt op één of
beide wedstrijddagen.
Gelukkig zijn er weer vele leden en nog veel meer niet-leden!!! die meehelpen om dit
evenement mogelijk te maken en tot een succes te volbrengen.
Zonder jullie enthousiasme kan het niet lukken!
Het overzicht van de hulpenlijst wordt zo spoedig mogelijk gemaild door Marjan

Wolterink, zij is ook het aanspreekpunt voor de hulpen op de wedstrijddagen.
Wil iedereen er voor zorgen op tijd aanwezig te zijn!?!
En dan nog even dit:
Het is ten allen tijde verboden honden mee te nemen
op het concours en crossterrein.
Zowel op de wedstrijddagen als bij de opbouw- en
opruimwerkzaamheden.

Werkzaamheden: opsomming en indeling:
In de week voorafgaand aan 4 en 5 november moet alles in gereedheid worden
gebracht voor de wedstrijd van 4 en5 november.
Aangezien het in de avonden donker is, zal e.e.a. overdag moeten gebeuren!
Planning:
Zaterdag 28 oktober:
- laatste afwerking crosshindernissen
- afzetten hoofdterrein, springterrein
- ophalen eigen materialen van de Zandvang richting wedstrijdterrein
Woensdag 1 november:
- aankleding cross
Donderdag 2 november:
- plaatsing wagens voor jury/secretariaat e.d. en toiletwagen
- aankleding cross
- keuring cross door W. Denneboom (TA)
Vrijdag 3 november:
- opzetten tent op hoofdterrein
- opzetten springparcours
- opzetten dressuurbanen
- aankleding cross
- vanaf 14.00 uur is de cross vrij voor verkenning
- +- 17.00 uur instructie cross hinderniscontroleurs onder leiding van Herman
Hooglugt
Maandag 6 november
- alles opruimen
Omdat het werken in werkgroepen goed is bevallen in de voorbereiding voor het
concours en de kampioenschappen, hebben we dit ook weer gedaan.

Dit om niemand te vergeten en iedereen te verplichten.
Hierbij volgt de indeling van de werkgroepen.
Werkgroep 1 Cross opbouw
Herman Hooglugt
Elise Kroekenstoel
Harm Rexwinkel
Dirkjan Mosselman
Bouwploeg dinsdag
Henk Leusink
Gerrit Hoenink
Henk Groot Wassink
Bennie Kroekenstoel
Henk Koerselman
Chris te Raa
Engbert Wisselink
Henri Karnebeek
Jan Abbink
Taken o.a.

Benodigdheden

Commissie Cross
06- 23 93 67 76
Wedstrijdleider
hermanhooglugt@gmail.com
Parcoursbouwer

Voorbereidende werkzaamheden voor het opbouwen
van de cross
Halen en plaatsen op de plek: bomen en hindernissen
Neede
Uitvlaggen cross
Draden losmaken
Hindernissen afwerken
Zelf mee te nemen door de leden:
korte moker
grondboor
scherp mes of tang voor het afkorten van de tie rips.

Werkgroep 2 Facilitair
Facilitaire commissie
Jeroen Vredenberg

06- 55 81 13 17
j.vredenberg@veld.nl

Herald Suijthof
Arnold Grootherder
(ouders) Manon Elsweijer
(ouders ) Marieke/Suzan/Jacco de Graaf
Taken o.a.
Inrichting terrein
Uitlijnen terreinen
Plaatsen van Sponsoritems, vlaggen, overige aankleding
Aanwijsborden op terrein en weg
Plaatsen toiletwagen
Plaatsen wagen secretariaat, rekenkamer, springjury,
crossomroeper
Plaatsen rijplaten indien nodig
Indeling parkeerterrein
Plaatsen borden wegafzetting
Ophalen materialen vanaf de Zandvang
Benodigdheden
Voldoende elektra
Aanwijsborden terrein
Bewegwijzering borden
Tent Pioneer
Inventaris tent
Touw en palen

Werkgroep 3 Springen/dressuur
Commissie springen/dressuur
Geert Rexwinkel
06- 54 20 86 05
g.j.rexwinkel@kpnmail.nl
Renske Luttikholt
06 46 90 78 74
dressuur
renskeluttikholt@gmail.com
Moniek Kroekenstoel
06 51 98 60 69
springen
m_kroekenstoel@hotmail.com
Harm Rexwinkel
Parcoursbouwer
Jan Abbink
Marloes ter Beek
Kevin Mengerink
Rita Voortman
Anke Winkelhorst
Springen
Uitzetten springterrein en losrijterrein
Taken o.a.
Halen hindernissen
Opbouwen springparcours: plaatsen en schoonmaken
hindernissen
Losrijring: hindernissen plaatsen
Plaatsen bord voor ringlijsten bij ingang
Plaatsen tijdwaarneming
Benodigdheden o.a.
Touw en palen
Sponsorhindernissen
Rood/witte vlaggen
Hindernisnummers
Start/finishborden
Overige hindernissen (eigen)
Bord voor ringlijsten
Leden kunnen zelf emmers en oude lappen/borstels
meenemen voor het schoonmaken van de hindernissen.

Dressuur: Taken o.a.

Benodigdheden

Uitzetten van de ringen met
hoekpalen
Bordjes plaatsen
Halen en opzetten 2
dressuurbanen
Halen en opzetten witte
hekjes
Bord ringmeester
Hoekpalen
Touw
Grondboren
Meetapparatuur
Afzetlint
2x dressuurbanen met hekjes
op hoeken en lange zijde
Ringnummers
Bord voor ringindeling

Eigen banen
Marloes ter Beek haalt
deze van Neede

Werkgroep 4 Aankleding cross
Marjan Wolterink
Sonja te Woerd
Hendrika Karnebeek
Mariel Brons
Gemma Brinkhuis
Saskia Leusink
Chantal Leusink
(ouders) Demi Lubbers
Taken o.a.
Benodigdheden

Aankleding Cross
06 30 42 64 19
marjanwolterink@upcmail.nl
b.tewoerd@telfort.nl

Cross hindernissen aankleden/versieren
Sponsoring in natura
Jute zakken
Witte zakken
Bloemen, planten (uit eigen tuin, tuinders sponsoring)
Diverse materialen riet/manden/enz.
Natuurlijke materialen: broden, wortels, aardappelen,
fruit,….
Verschillende bevestigingsmaterialen

Werkgroep 5 Commissie Catering
Cateringcommissie
Karin v.d. Waarde
06- 22 40 28 03
k.v.d.waarde@kpnplanet.nl
Nicole Lammers
06- 22 32 61 95
nicolelammers01@hetnet.nl
Bianca ten Elshof
(ouders) Anouk Geverinck
(Ouders) Merlijn Geverink
(ouders) Groot Wassink
(ouders) Gijgink
Taken
Inrichten tenten
Stroomvoorzieningen
Opzetten bar, koffiebar, warme hap hoek
Hoek inrichten munt/snoeptafel verkoop
schoonmaken tafels en stoelen
Contacten met pachters / leveranciers over leveren en
halen materialen
Benodigdheden
Tafels en stoelen
Tafel voor muntverkoop
Tafelkleden
Koffiezetapparaten
Thermoskannen
Waterkoker
Elektra: verlengsnoeren
Bekers, bekers, bekers en nog eens bekers
Overige werkgroepen in de voorbereiding:

Geert Rexwinkel
Herman Hooglugt

Cindy Haentjens

PR-commissie
06- 54 20 86 05

Contacten kranten/pers

06- 23 93 67 76
Opzet flyer met plattegrond
hermanhooglugt@gmail.com
Financieel/Sponsorcommissie
06- 53 70 68 62
cindykip@hotmail.com

Marloes vd Holst
Annemarie
Kroekenstoel

Carolien Kroekenstoel
Sasja Zwart

Marjan Wolterink

Wedstrijdcommissie:
06- 22 78 45 80
Wedstrijdsecretariaat/
rekenkamer
06 41 38 62 46
Wedstrijdsecretariaat/
rekenkamer
Commissie: vrijwilligers
06 30 42 64 19

Susan Karnbeek

Sasja Zwart

Marjan Wolterink
Geert Rexwinkel

Commissie algemene zaken
06 41 38 62 46
Veiligheidsplan
Contacten EHBO en witte
kruis/huisartsenpost
Breborgh calamiteitentrailer met
tractor ervoor
06 30 42 64 19
Verspreiden mail
en nieuwsbrieven naar leden
06- 54 20 86 05
Vergunning
contacten gemeente
contacten grondeigenaren

