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De afgelopen weken is er veel werk verzet.  
Het bestuur en de commissievoorzitters hebben wederom overlegd, gezamenlijk en in de 
eigen commissie. 
Na het vaststellen van de terreinindeling en het crossparcours, is de verdere uitwerking 
van start gegaan. 
 
Het SGW traject is gepland zoals deze twee jaar geleden was opgezet. 
Het hoofdterrein wordt dit jaar opgebouwd nabij de familie Stomps.  
Dit is dezelfde opzet als vorig jaar. Springterrein komt naar voren, inspringen vindt meer 
naar achteren plaats. 
Het dressuurterrein is gepland in de weide naast het zandpad richting ‘Stal Leusink’. 



 
In de afbeelding is te zien hoe de opzet ongeveer gepland is (wijzigingen voorbehouden) 
 

 
 
Rode lijn: Z pony’s / M paarden 
Blauwe lijn: M pony’s /L paarden 
Groene lijn: L pony’s / B paarden 
Gele lijn: B pony’s / BB paarden en oefencross 
 

Bouwcommissie 
De bouwploeg is elke dinsdag aan het werk om de crosshindernissen te plaatsen en het 
eventing traject rijklaar te maken.  
 
Tactory maakt ook dit jaar weer een paar mooie hindernissen.  Top… dat zij met hun 
materialen en medewerkers deze bijdrage willen leveren aan de wedstrijd. 
 

 
 



 
Sponsoring 
De sponsorcommissie laat weten dat de eerste zaken al binnen 
komen! 
Heb je een sponsorlijst gekregen en je nog niet op pad 
geweest? Het kan nog… Zorg dat je zo snel mogelijk de 
sponsor binnenhaalt om ons evenement te steunen. 
 

Wedstrijdsecretariaat 
De datum van onze cross, traditiegetrouw het 1e weekend van november, valt wederom 
samen met SGW Bathmen.  
Er is besloten om de klasse Z pony’s en M paarden uit te schrijven, alsook B met 
dressuurproef.  
De opgave voor de zaterdag en oefencross gaat goed: er zijn al ruim 100 opgaves binnen. 
Zoals in de mail van het wedstrijdsecretariaat te lezen was, houden we de onderlinge 
wedstrijd op zondag 3 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. 
 

Aankleding 
We hebben al de medewerking gekregen van een aantal hoveniers die de de aankleding 
van enkele crosshindernissen verzorgen. 
Daarnaast is de commissie bezig met diverse thema’s. Er mogen (groen) materialen 
gehaald worden bij de sgw Barchem. 
 

                                             
                                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 

 
 
 



Catering 
De catering commisse zorgt dit jaar wederom ervoor dat iedereen 
voldoende eten en drinken kan krijgen en kopen.  
 
Vorig jaar is er voor het eerst taart en gebak verkocht. Dit was een 
groot succes en dus doen we dit jaar opnieuw de oproep: 
Wil je iets bakken? Geef het door aan Karin vd Waarde: 
karinvanderwaarde@gmail.com 
06-22402803 

Graag de baksels in afgesloten bakvormen of taartdozen aanleveren 
(zodat deze vers kunnen worden geserveerd) die voorzien zijn van naam (om ze aan de 
rechtmatige bakker te kunnen teruggeven). 
 

Faciliteiten  
De faciliteiten commissie zorgt ervoor dat alle belangrijke materialen geregeld worden. 
Je moet dan denken aan: toiletwagen, touwen en palen, tent, 
wagens voor secretariaat/springen, geluidsvoorzieningen, 
hekwerken voor sponsordoeken enz enz. 
 
De commissie vraagt een vrijwilliger die vrijdag en maandag 
beschikbaar is met trekker danwel auto om te helpen bij het 
opbouwen en opruimen. 
SVP melden bij Jeroen: jeroenvredenberg@outlook.com  
 

 
 

  

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,  
Wielens, te Veldhuis, Rutten, Abbink, ten Have, Gunnewijk, Leusink en Wessels. 

 
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 op de hoek Nieuwenkampsweg/Vredensebaan.  
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Het is NIET de bedoeling dat we op het erf rondom het huis van de familie Stomps rijden.  
 

Hulpen 
Iedereen ontzettend bedankt voor de medewerking 
die je toegezegd hebt op één of beide 
wedstrijddagen.  
Gelukkig zijn er weer vele leden en vrijwilligers die 
meehelpen om dit evenement mogelijk te maken 
en tot een succes te volbrengen.  
Zonder jullie enthousiasme kan het niet lukken!  
We gaan ervan uit dat elk lid een steentje bijdraagt 
tijdens deze dagen. Bijna iedereen heeft zich al gemeld, top! 
                    
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 ervoor zorgen op tijd aanwezig te zijn!?! 
 

En dan nog even dit: 

Het is te 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 2 en 3 november moet alles in gereedheid worden 
gebracht voor de wedstrijd. 
Aangezien het in de avonden donker is, zal e.e.a. overdag moeten gebeuren! 
Zaterdag 26 oktober:  

- laatste afwerking crosshindernissen 

- uitvlaggen hindernissen en plaatsen hindernisnummers 
- afzetten hoofdterrein, springterrein 
- ophalen eigen materialen  van de Zandvang richting wedstrijdterrein 

- opbouw springparcours 
 
Woensdag 30 oktober: 

- aankleding cross  
 
Donderdag 31 oktober: 

- inrichting hoofdterrein 

- opzetten springparcours 
- opzetten dressuurbanen 

- aankleding cross 
 



Vrijdag 1 november: 
- opzetten tent 
- afwerken springparcours 

- aankleding cross 
- opzetten hoofdterrein 

 
vanaf 14.00 uur   

- cross vrij voor verkenning  
- wedstrijdsecretariaat open 

- tent open 
 

Maandag 4november 
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. 
 

 


