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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.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier of ga naar de website!
Schriktraining
Op 6 april had Stichting ‘Het Schrikvrije Paard’ onze binnenbak
weer omgetoverd tot een echte hindernisbaan! De beginners
hadden dezelfde obstakels als voorgaande jaren maar voor de
gevorderden kwamen er heel veel spannende uitdagingen bij:
rookbommen, pistoolschoten, een tunnel, een brug en een gigantische voetbal. Kortom: ook de gevorderden hebben zich absoluut niet hoeven vervelen. Het was weer een geslaagde dag en
alle deelnemers gingen met een lach op hun gezicht weer naar
huis!
Voor meer foto’s, klik hier en hier.
Clubkampioenen
Op 21 april was de laatste onderlinge wedstrijd van seizoen 2012-2013 en dus werden ook de clubkampioenen
bekendgemaakt! In sommige categorieën lag de uitslag al
redelijk vast maar voor een aantal deelnemers was het
toch nog even spannend wie er zou winnen.
Foto’s van alle kampioenen zijn te vinden op de website.
Er zijn nog veel meer foto’s gemaakt,
deze staan op Facebook.

Bingo
De bingo op 12 april was weer een succes! De kantine zat hartstikke vol maar dat was ook niet zo
vreemd want er waren hele mooie prijzen te winnen!

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 april is er een hoop gebeurd! We hebben een nieuwe wedstrijdcommissie, een nieuw bestuurslid en er zijn wijzigingen in de onderlinge wedstrijdcommissie. Maar de belangrijkste verandering is toch wel dat Caroline is afgetreden en Netty nu onze nieuwe voorzitster is!
Via deze weg willen wij alle afgetreden vrijwilligers en onze oud-voorzitster bedanken voor hun inzet de afgelopen
tijd! Wij wensen de nieuwe commissieleden en nieuwe voorzitster veel succes!
Wedstrijden
11 mei
25 mei
22 juni
23 juni

Dressuur B-Z2 paarden en pony’s (Outdoor)
Gelegenheidswedstrijd
Dressuur B-Z, selectie B-M1 paarden en pony’s (Outdoor)
Outdoor menwedstrijd

De wedstrijdcommissie is regelmatig op zoek naar vrijwilligers die willen schrijven bij de jury of tafeldienst willen
draaien, heb jij zin om af en toe op zaterdag of zondag een paar uurtjes te komen helpen?
Stuur dan een mailtje naar lrdubbeldam@hotmail.com.
Clinic proefgericht rijden
Op zondag 12 mei komt Lennard Bouwman een aantal proefgerichte clinics geven op onze vereniging. Lennard is dressuurruiter op
Prix St. George-niveau.
Tijdens de clinic rijdt iedere combinatie een proef voor, Lennard
zal hier advies over geven en vervolgens gaan jullie 25 minuten
trainen om de zwakke punten te verbeteren.
Kosten: €20,- voor leden en €22,50 voor niet-leden. Opgeven kan
via clinics@lrdubbeldam.nl of via de intekenlijst in de wachtruimte. Vermeld hierbij je niveau, je naam en je telefoonnummer.
Als er in koppels gestart wordt zal de les per koppel 1 uur duren.
Springclinic Mirjam de Visser
In februari is springamazone Mirjam de Visser voor het eerst bij ons op de vereniging geweest. Omdat alle deelnemers dit erg leuk en leerzaam vonden komt zij op zaterdag 18 mei terug! Deze clinic zal gegeven worden in de
springweide en is ook deze keer geschikt voor ruiters van alle leeftijden en niveaus.
Kosten: €10,- voor leden, €12,50 voor niet-leden. Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl of via de intekenlijst in
de wachtruimte. Vermeld hierbij je niveau, je naam en je telefoonnummer. In iedere groep kunnen maximaal 4 deelnemers, Mirjam zal lessen geven van een uur. Heb je meer vragen? Bel dan met Netty.
Gelegenheidswedstrijd, BBQ en kamp
Op zaterdag 25 mei is er weer een gelegenheidswedstrijd! Iedereen mag hieraan meedoen, ook als je geen lid bent.
Deze wedstrijd is voor alle leeftijden en je mag doen wat je wilt. Niets is te gek!
Na afloop van de gelegenheidwedstrijd is er een gezellige barbecue waar natuurlijk ook iedereen uitgenodigd is en
alsof dat nog niet gek genoeg is… Iedereen mag blijven slapen!
De volgende ochtend wordt er gezorgd voor een lekker ontbijtje en daarna kunnen de paarden en pony’s van stal
gehaald worden, wat we daar precies mee gaan doen hoor je in de volgende nieuwsbrief!
Kosten voor deelname aan alle activiteiten: €30,-. Deelnemen aan een losse activiteit kan ook, deze prijzen zullen
nog bekendgemaakt worden.
De foto’s van de vorige gelegenheidwedstrijd kun je hier bekijken, dan kun je vast wat inspiratie opdoen! Succes
met oefenen!
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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