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Welkom
bij weer een 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.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Gelukkig Nieuwjaar!
Als eerste willen wij al onze lezers een gelukkig Nieuwjaar wensen!
Wij hopen op een sportief en actief 2013 samen met al onze ruiters, amazones
en vrijwilligers!
Wilt u ons liever persoonlijk een gelukkig Nieuwjaar wensen? Op zondag 6
januari 2013 is vanaf 16.30 uur de nieuwjaarsreceptie in onze kantine aan de
Schenkeldijk.
Op de leuke foto hiernaast zie je bestuurslid Pauline de Jong met haar nieuwe
aanwinst.
Regiokampioenschappen
Natasja Bosua is met haar Wynoa als eerste geplaatst voor de regiokampioenschappen op 3 februari in Delft.
Cindy, Sanne en Tim zijn in hun klasse reservekampioen geworden.
Natasja, veel succes.
In de laatste maanden van 2012 zijn er veel activiteiten geweest op
onze vereniging, wij blikken graag even terug:
Faute Avond
Op 10 november was de Faute avond. DJ Enrico heeft weer plaatjes
gedraaid en veel feestgangers waren lekker fout gekleed! De gasten
met de foutste kostuums hebben een prijs ontvangen.
Wil je meer foto’s zien? Klik hier.

Bingo
Ook de jaarlijkse bingo was weer een succes. Alle deelnemers zijn met mooie prijzen naar huis gegaan.
De hoofdprijs van de bingo was een damesfiets maar er viel onverwacht nog een mooie prijs te winnen: een scooter!
Deze is aan het eind van de avond weggegeven bij de loterij. Foto’s? Klik hier.

Kerstbal
Zaterdag 15 december was het kerstbal op onze vereniging. Alle gasten waren
op hun best gekleed en hebben genoten van de live muziek van Enjoy.
Het was een geslaagde avond!
Wil je meer foto’s zien? Klik hier.
Juryregel

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over het plan voor de invoer van
een nieuwe juryregel met betrekking tot het beoordelen van twee proeven door één jury.
Op de vergadering van het wedstrijdplatform zijn onvoldoende stemmen behaald om de regel in te voeren. Alles blijft dus hetzelfde.

Activiteiten
Ook in 2013 hopen wij weer veel mooie activiteiten te kunnen organiseren op onze vereniging, hiervoor hebben wij
natuurlijk wel vrijwilligers nodig!
Wil jij je komend jaar inzetten voor de onderlinge wedstrijden, clinics of officiële wedstrijden organiseren of ga jij
liever in het bestuur? Neem contact op met Caroline.
Heb je een goed idee voor een clinic of andere activiteit maar zelf geen tijd voor de organisatie?
Mail je idee dan naar clinics@lrdubbeldam.nl.
Hieronder een overzicht van de activiteiten voor 2013 die al gepland staan...
Springclinic Mirjam de Visser
Op zaterdag 19 januari zal amazone Mirjam de Visser een aantal springclinics geven op onze vereniging, zij springt
zelf ZZ met haar paard Sonheur.
De lessen zullen in groepjes van maximaal vier deelnemers gegeven worden en iedere les duurt een uur.
Voor leden kost dit €10,-, voor niet-leden kost het €12,50.
Opgeven kan via de lijst in de wachtruimte of door te bellen met Netty Groeneveld,
zij kan ook al je vragen beantwoorden.
Schriktraining
Heb jij de afgelopen keren niet meegedaan met de schriktraining? Of heb je
wel meegedaan en wil jij met je paard meer angstwekkende situaties oefenen? Geef je dan op voor de schriktraining op 6 april!
Bij deze derde editie van de schriktraining is het mogelijk deel te nemen in
een beginnersgroep of in een gevorderdengroep. Als beginner leer je hoe je
jouw paard op een vriendelijke en veilige manier door allerlei angstwekkende situaties kan leiden. Een goed beeld van de beginnerstraining krijg je
door dit filmpje, gemaakt bij de schriktraining in 2009.
De gevorderden gaan een stapje verder, hierover vind je in de volgende
nieuwsbrief meer informatie.
Deelname aan de schriktraining kost €25,- per persoon en wees er snel bij
want de vorige edities zaten al heel snel vol!
Aanmelden kan via clinics@lrdubbeldam.nl,
vermeld erbij of je in de beginnersgroep of de gevorderdengroep wil.
Lessen
Er zijn nog steeds wat plaatsen vrij in de laatste twee lessen van Dennes op maandag en in de les van Corrie op vrijdag. Ook willen wij weer starten met een ponyles op de woensdagmiddag waarin nog plaatsen beschikbaar zijn.
Wil jij deelnemen aan één van onze groepslessen? Kijk dan op de website voor de volledige agenda.
Nieuwe leden mogen altijd twee proeflessen volgen.
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
Voor mededelingen welke u graag in de nieuwsbrief geplaatst zou zien is het mailadres: nieuwsbrief@lrdubbeldam.nl
De samensteller behoudt zich het recht voor uiteindelijk over plaatsing te beslissen.
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