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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.
Dressuurclinic Karin van Dijk—Euser
Op 30 en 31 oktober heeft oud L.R. Dubbeldam lid Karin
van Dijk—Euser een aantal dressuurclinics gegeven.
In groepjes van twee heeft ze onze leden een hoop
nuttige tips gegeven.
Voor meer foto’s van de clinic, klik hier.

Algemene ledenvergadering
Namens het bestuur bent u uitgenodigd om de algemene ledenvergadering op woensdag 24 november 2010 bij
te wonen in de kantine van onze manege. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering zullen de volgende agendapunten besproken worden:
Notulen van de voorgaande vergadering, ingekomen stukken en mededelingen, huldiging van de kampioenen,
contributie, vaststellen van de begroting van 2011, statuten en huishoudelijk reglement en de rondvraag.
Clinic RSV de Hoge Devel

Herfstmeeting

Op zaterdag 19 februari wordt bij rijvereniging de
Hoge Devel een wedstrijdgerichte clinic gegeven
door Janine van Twist en Ruud Schaeffer.
Bij deze clinic worden video-opnamen gemaakt
van een aantal dressuurproeven. Deze zullen vervolgens in de kantine beoordeeld worden. Je kan
jezelf opgeven voor het voorrijden (hiervoor wordt
wel geloot) of voor het jureren.
Meer informatie is binnenkort te vinden op de
website van Ruitersportvereniging de Hoge Devel.

Op 17 oktober hebben Tim Dubbeldam, Karin van Alphen,
Charissa Schutte en Mariska Riedijk voor onze vereniging
de herfstmeeting gereden. De wedstrijd was bij rijvereniging
Oud-Beijerland.
Dubbeldam is niet in de prijzen gevallen, maar de resultaten
zijn een vermelding waard:
Tim - 182 punten
Karin - 179 punten
Mariska - 186 punten
Charissa - 164 punten
Springclinic Gilbert Magnus

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl
Let op: Onderlinge wedstrijd verzet!
De onderlinge wedstrijd van zondag 30 januari is verzet
naar zondag 23 januari. De overige datums blijven ongewijzigd.

In de vorige nieuwsbrief stond het bericht dat Gilbert Magnus weer naar onze vereniging zou komen
voor twee springclinics. De clinic op 13 november
kon helaas niet doorgaan, maar voor de clinic op
zondag 12 december kunt u zich nog aanmelden.
Dit kan bij Agnes via mail.
Wedstrijden
20
21
11
11

november
november
december
december

Schapekop paarden B-L
Schapekop paarden M-Z
Dressuur paarden B-L selectie
Dressuur pony’s

Sinterklaas
Sinterklaas heeft het erg druk dit jaar,
Dus zet je op de manege je schoentje klaar!
Kom je op 21, 22, 23, 24, 25, 26 november je schoen bij de schoorsteen zetten,
In de manege zullen ze er goed op letten!
Zondag 28 november is de sint dan langs is geweest,
En vieren we dit met een zeer klein feest.
Vanaf 12 uur nodigen wij je uit,
Voor een hapje en drankje en je buit.

Kerststukje maken

Kerstbal

Maandag 13 december worden er weer
kerststukjes gemaakt op onze vereniging!
De kosten zijn 20 euro per persoon, en
iedere deelnemer moet zelf een aardappelschilmesje of snoeischaar meenemen.
Vraag je vriendinnen, moeder zus of buurvrouw mee en geef jezelf (graag voor 30
november) op bij Anja via mail.

Voor jong en oud organiseert de feestcommissie ook dit jaar weer
het kerstbal! Dit gezellige dansfeest wordt gehouden op: zaterdagavond 18 december. Ook dit jaar zal de band
Enjoy de muziek verzorgen.
Kosten: 30 euro per persoon.
Opgeven bij Anja via mail.
Vol is vol!
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