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Samengestelde wedstrijd
van de
Molenruiters Rekken
Zaterdag 3 november:
Klasse B en L
Paarden en Pony’s
Zondag 4 november:
Oefencross
Onderlinge Wedstrijd
Na het succes van de afgelopen jaren gaan we dit jaar de vierde samengestelde
wedstrijd organiseren.
Het bestuur heeft besloten de wederom de wedstrijden in één weekend te plannen.
De opzet van de dagen en de organisatie zal gelijk zijn aan de voorgaande edities.
Nieuw dit jaar is het feit dat ook de Duitse ruiters en amazones uitgenodigd zullen
worden.
Terrein
We zijn heel blij met de medewerking
van een groot aantal grondeigenaren,
waardoor het mogelijk is om deze
wedstrijd te houden.
Het hoofdterrein is wederom geplaatst
nabij Nieuwenkampsweg 1, daar zullen
de tent, het parkeerterrein en het
springterrein komen. De dressuurbanen
kunnen op grasgrond worden uitgezet.

Vorig jaar hebben we voor het eerst een watersprong in de cross gehad.
Aanvankelijk zou deze niet blijvend zijn, maar gelukkig mocht deze toch blijven en
kan er ook dit jaar weer door het water gesprongen worden.
De indeling van het crossparcours wordt enigszins gewijzigd ten opzichte van vorig
jaar. Hierover zijn we met de grondeigenaren in gesprek.
Dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuwe op/afsprong.
Voorbereiding organisatie
Er zijn diverse werkgroepen gemaakt, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie
van dat deel van de wedstrijd.
Het bestuur en voorzitters van de deze werkgroepen zijn bij elkaar geweest om de
eerste voorbereidingen te treffen.
De overige leden worden ingedeeld, zodat er voldoende mankracht is in de laatste
week om alles te kunnen organiseren.
De werkgroepen zijn:
- Cross bouw
geleid door Herman Hooglugt en Elise Kroekenstoel
- Facilitair
geleid door Jeroen Vredenberg en Herald Suythoff
- Springen/ dressuur
geleid door Geert Rexwinkel, Moniek Kroekenstoel en Renske Luttikholt
- Aankleding cross
geleid door Amber Klein Gunnewiek en Sonja te Woerd
- Catering
geleid door Gerdien Boevink en Karin v.d. Waarde
- Sponsoring
geleid door Cindy Haentjens en Marloes v.d. Holst
- Wedstrijdcommissie
geleid door Sasja Zwart en Carolien Kroekenstoel
- Vrijwilligers
geleid door Marjan Wolterink en Susan Karnebeek
Te zijner tijd kun je dus een berichtje ontvangen van één van deze commissieleden
over de werkzaamheden die gedaan moeten worden.

Bouwploeg
Er is een bouwploeg gevormd om de opbouw van de cross te organiseren en
coördineren. Hierin zitten:
Harm Rexwinkel ( hoofd parcoursbouwer)
Dirkjan Mosselman (parcoursbouwer)
Herman Hooglugt (wedstrijdleider)
Elise Kroekenstoel (vice wedstrijdleider)
Chris te Raa
De bouwcommissie is in het traject geweest en zal een bouwplanning maken. Er is
een vaste bouwploeg, bestaand uit 11 mannen, die op de dinsdagen aan de slag
gaan met de opbouw van het crosstraject. Wanneer er extra werkzaamheden zijn,
waarbij hulp van overige leden wordt gevraagd, zal dit via aparte berichtgeving
kenbaar worden gemaakt.
Crosshindernissen en materialen
Ook dit jaar kunnen we weer materialen lenen van de Pasruiters en
hindernismateriaal van Eventing Hindernissen van Dirkjan Mosselman. Heel fijn dat
dit zo kan!
Maar zelf zijn we ook aan het investeren, met dank aan enkele bedrijven:
Firma Tactory is bezig geweest om prachtige ontwerpen te realiseren!

Sponsoring
Dit jaar bestaat de sponsorcommissie weer uit Marloes v.d. Holst, Annemarie
Kroekenstoel en Cindy Haentjens . Zij zullen de grotere sponsoren gaan benaderen
om er zo op financieel gebied ook een mooi evenement neer te zetten.
De leden krijgen een sponsor lijst waarop bedrijven staan die benaderd kunnen
worden om ons evenement te steunen.
Er zullen weer pakketten worden aangeboden. Er zal de mogelijkheid worden
geboden vlaggen, borden, doeken e.d. te plaatsen rondom het springterrein (dus
niet in de cross zelf); een crosshindernis te ‘adopteren’, een stand te plaatsen op
het hoofdterrein of prijzen ter beschikking te stellen.
Met name vorig jaar hebben we kunnen zien dat de sponsoring ‘in natura’ door de

verschillende tuinders een prachtige toevoeging gaf aan het crosstraject.
Heb je ideeën of suggesties voor sponsoren, laat het vooral even weten aan Cindy.
Mail: cindykip@hotmail.com
Wanneer er meer bedrijven zijn die materiaal beschikbaar stellen tijdens de
opbouw of de cross zelf, geef het even door aan de sponsorcommissie. Zij komen
dan ook op de lijst terecht en worden genoemd als sponsor op dit evenement!
Vrijwilligers
De afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe groot de inzet is geweest van alle leden
en vrijwilligers. Het organiseren van grote wedstrijden betekent hard werken, maar
het is ook erg gezellig en we promoten onze vereniging en de paardensport op een
mooie manier.
Daarom hebben we het volste vertrouwen dat dit ook nu weer gaat lukken.
Wat hebben we nodig?
Op de wedstrijddagen
 Secretaresses
 Hinderniscontroleurs cross
 Parcourshulpen springterrein
 Parkeerhulpen
 Verkeerregelaars
 Bar- en snackhulpen
 Enz.
Binnenkort krijgt ieder lid een lijst gemaild en wordt iedereen verzocht hier op te
reageren.
Indien nodig word je door het bestuur ingedeeld.
De coördinatie ligt in handen van Marjan Wolterink, Amber Klein Gunnewiek en
Susan Karnebeek.
Houd je mail dus in de peiling!
Aankleding crosstraject
We hopen natuurlijk op vele sponsoren die een hindernis willen aankleden.
Niettemin zullen we zelf ook hiermee aan de slag gaan.
Heb je natuurlijke materialen die passen bij een crosshindernis en mogen we die
gebruiken in het weekend van 3 en 4 november, geef het dan aan bij de commissie.
Voorbeelden: kalebassen, rietpluimen, maiskolven, buxus en asters (in pot) enz.
enz.
Oproep aan de leden:
- We willen alle leden vragen de komende tijd géén gebruik te maken van het
crossterrein.
- Honden zijn op de terreinen verboden, alleen toegestaan op de openbare
weg.
- De grondeigenaren willen graag zo min mogelijk het betreden van de
weides en terreinen. Bij de opbouw dus de auto’s parkeren aan de
zandweg/openbare weg.

Zelf meedoen met de cross? Ja natuurlijk!
Maar… je moet kiezen. Je kan één keer starten i.v.m. het dierenwelzijn.
Opgave voor de wedstrijd van 3 november en de oefencross loopt via ‘Mijn KNHS’:
www.mijnknhs.nl . Ook is het vraagprogramma te vinden op: www.startlijsten.nl
Voor de onderlinge wedstrijd komt een uitnodiging via de mail van het
wedstrijdsecretariaat: Sasja Zwart en Carolien Kroekenstoel.
Voorlopige Agenda
Zaterdag 27 oktober:
- laatste afwerking crosshindernissen
- uitvlaggen hindernissen en plaatsen hindernisnummers
- afzetten hoofdterrein, springterrein
- ophalen eigen materialen van de Zandvang richting wedstrijdterrein
Woensdag 31 oktober:
- aankleding cross
- afzetten hoofdterrein en parkeerterrein
Donderdag 2 november:
- inrichting hoofdterrein
- opzetten springparcours
- opzetten dressuurbanen
- aankleding cross
Vrijdag 3 november:
- opzetten springparcours
- opzetten dressuurbanen
- aankleding cross
vanaf 14.00 uur
- cross vrij voor verkenning
- wedstrijdsecretariaat open
- tent open
Maandag 6 november
- Opruimen

