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Welkom
bij weer een nieuwe nieuwsbrief van LR & PC Dubbeldam EO. In deze nieuwsbrief zullen we proberen u van alle
zaken rondom onze vereniging op de hoogte te houden. Zoals activiteiten van de feestcommissies en wedstrijdcommissies, mededelingen van het bestuur en nieuwsfeiten met betrekking tot onze rijvereniging.
Clubkampioenschap
Op zondag 17 april werd de laatste onderlinge wedstrijd van dit
seizoen gereden, en dat betekent dat de clubkampioenen
gehuldigd zijn!
Aan alle winnaars: gefeliciteerd!
Voor meer foto’s van de prijsuitreiking klik hier.

Evening High Tea
De Evening High Tea van vrijdag 15 april was een groot succes.
De aanwezige dames hebben heerlijk gesmuld van cake,
sandwiches, quiche, scones en nog veel meer lekkers.
Aan het einde van de avond zat iedereen propvol, maar het
was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!
Voor meer foto’s, klik hier.

Springclinic Gilbert Magnus
Op dinsdag 17 mei om 19.00 uur wordt er op onze vereniging weer een springclinic gegeven door Gilbert
Magnus.
De clinic zal plaatsvinden in de springwei. Deelnemers zullen ingedeeld worden in groepjes van 3 tot 4 personen.
Deelname kost voor leden €15,- en voor niet-leden €20,-.
Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer.
Gelegenheidwedstrijd
Heb je altijd al mee willen doen aan een paardrijdwedstrijd?
Maar ben je geen lid van de manege of heb je geen zin om
een ‘serieuze’ proef te rijden? Doe dan mee met de
gelegenheidswedstrijd op 22 mei!
Iedereen mag hieraan meedoen. Alles mag, zolang het maar
verantwoord is!

Wedstrijden
14 mei
22 mei
25 juni
4 sept
17 sept
18 sept

Dressuur paarden & pony’s (outdoor)
Gelegenheidswedstrijd
Dressuur paarden & pony’s (outdoor)
Schapekop pony’s (outdoor)
Schapekop paarden B-L (outdoor)
Schapekop paarden M-Z (outdoor)

Opgeven kan bij Marianne. mail
Crosstraining
Op dinsdag 31 mei organiseert onze vereniging voor de eerste keer een
crosstraining in Zundert.
Deze training zal gegeven worden door ervaren wedstrijdruiter Kim Peeters. Zij rijdt op dit moment SGW-wedstrijden met twee paarden: één in
de klasse M en één in de klasse L. Daarnaast geeft Kim veel
crosstrainingen aan voornamelijk onervaren ruiters.
Kim zal op haar eigen crossterrein lesgeven aan groepjes van maximaal
vier combinaties. De eerste groep combinaties zal om 18.00 uur starten.
Kosten: €15,- per combinatie.
Dus wil je eens iets anders doen dan dressuur of springen? Geef je op!
Ook beginners zijn welkom! Een voorwaarde is wel dat je eigen vervoer
naar Zundert hebt.
Voor meer informatie over de locatie en voorwaarden klik hier.
Opgeven vóór 25 mei via clinics@lrdubbeldam.nl onder vermelding van
naam en telefoonnummer.
Kamp
Heb jij je nog niet opgegeven voor het kamp op 4 en 5 juni? Doe
dat dan maar snel want dit wil je niet missen!
Zaterdagmiddag beginnen we met een dressuur– of springles.
Daarna eten we samen en maken we er samen met DJ Enrico een
bonte avond van! We slapen op de manege (misschien wel in een
tent?) en de volgende ochtend zadelen we de paarden en pony's
op voor een heerlijke buitenrit!
Het kamp kost €25,- per persoon.
Opgeven via clinics@lrdubbeldam.nl.
Als je niet aan alle activiteiten mee wilt doen kan dat!
Avondvierdaagse

Ledenvergadering LR & PC Dubbeldam

De avondvierdaagse gaat niet door in verband met
gebrek aan belangstelling.

Namens het bestuur bent u uitgenodigd om de algemene
ledenvergadering op donderdag 19 mei 2011 bij te wonen
in de kantine van onze manege. Aanvang 20.00 uur.

Clinic proefgericht rijden
Op zondag 12 juni geeft onze instructeur Dennes Mieras een clinic proefgericht rijden.
Dennes is een ervaren dressuurruiter op lichte-tour niveau, gediplomeerd instructeur, ORUN-docent en KNHS-Z
jurylid.
Deelnemers aan de clinic rijden een proef voor en leren vervolgens waar hun verbeterpunten liggen. Ook zal
Dennes een demonstratie geven met één van zijn eigen paarden.
Kosten: €20,- per persoon.
(ook niet-leden zijn welkom)
Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers.
Voor meer informatie klik hier.
Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl
onder vermelding van naam en telefoonnummer.
Ponyles
Er is nog een plekje vrij in de ponyles van Rianne
Korteweg.
Deze les is op vrijdagavond om 18.30 uur.
Als je interesse hebt kun je Rianne mailen of
bellen: 06-11343994.

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl
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