Vlagtwedde, 3 november 2015

Geachte mevrouw, meneer,

U neemt deel aan onze Schuler Dressuur Competitie Vlagtwedde (Schuler DCV) in de rubriek(en) Z1
Z2 en/of ZZL. Zoals gebruikelijk is het prijzengeld voor de finalisten wederom riant en zijn er weer
talloze extra prijzen door onze sponsoren beschikbaar gesteld, zoals prestatiedekens, geschenken en
waardebonnen.
Allereerst dient de volgende wedstrijd nog gestreden te worden om de finaleplaatsen in zowel het Z1,
Z2 als het ZZL. De finalisten worden direct na de prijsuitreiking van de derde proef op zaterdag 28
november – in willekeurige volgorde - bekend gemaakt. Vervolgens wordt door lootjes trekken de
startvolgorde voor de Kür op Muziek bepaald zoals deze ’s avonds wordt verreden.
Het programma van de showavond staat op de flyer vermeld. Mocht u deze niet hebben ontvangen
tijdens het eerste weekend van deze competitie of zijn kwijtgeraakt, dan kunt u deze bekijken via de
website www.woudruiters.nl.
Wij verzoeken u - wanneer u tot de finalisten behoort - de muziek van uw kür na het bekendmaken
van de finalisten aan te leveren bij het wedstrijdsecretariaat op een CD of een audio-DVD. Vergeet
niet uw naam te vermelden op het hoesje, zodat wij deze op startvolgorde kunnen aanleveren bij onze
geluidsman. Wij attenderen u erop dat een dergelijk schijfje, ondanks al uw en onze goede zorgen,
beschadigd kan raken en raden u daarom aan een reserve-exemplaar die avond mee te nemen.
Na afloop kunt u uw CD/DVD weer bij het wedstrijdsecretariaat ophalen.
De prijsuitreiking verloopt middels klassieke wijze (te paard en in wedstrijdtenue) onder leiding van de
heer L.J. (Luurt) Arkema met aansluitend een ere-ronde.
Wanneer u tot de finalisten behoort en niet kiest voor het verrijden van de Kür op Muziek, vervalt uw
recht op de finaleplaats en benaderen wij de daarop volgende combinatie. U dient dit direct na de
prijsuitreiking van de derde proef bekend te maken bij het wedstrijdsecretariaat, zodat de juiste
combinaties voor de finale genoemd kunnen worden.
Tot slot willen wij u wijzen op de mogelijkheid om uw Kür op Muziek te oefenen in onze accommodatie
op vrijdagavond 13 november a.s.; de rijbaan staat dan op 20 x 60 meter en het geluid staat dan ook
tot uw beschikking, inclusief bediening van de geluidsinstallatie. De kosten bedragen € 10,00 per
combinatie, waarmee tweemaal aaneengesloten de kür geoefend kan worden. Losrijden is in de 3e hal
mogelijk; parkeren voor de 3e hal. Aanmelden kan via Katja Renken, wedstrijdopgave@gmail.com,
zodat een ‘startlijst’ samengesteld kan worden waarover u per mail wordt geïnformeerd. Uiteraard is
de foyer dan ook geopend.
Wij vertrouwen u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn,
dan kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat. Wij wensen u een fijne sportieve
competitie toe!
Namens het bestuur van LR & PC De Woudruiters,

