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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!
Vlak voor de zomervakantie zijn er nog veel activiteiten op onze manege geweest waar wij in de nieuwsbrief nog
geen aandacht aan besteed hebben. We zullen deze nieuwsbrief beginnen met een terugblik, daarna volgen de
mededelingen en de activiteiten die gaan komen.
Gelegenheidswedstrijd
Op zondag 22 mei was de gelegenheidswedstrijd. Er werden wel 19
verschillende acts opgevoerd: engeltjes, cowboys, K3 en gothics,
alles kwam voorbij, niets was te gek!
Doen jullie in 2013 weer mee?
Voor meer foto’s, klik hier.
Wij willen Pauline en Marjolein nog bedanken, zij waren jury!

Crosstraining
Op dinsdag 30 mei was de crosstraining in Zundert. De training
werd op een heel gezellige manier gegeven door Kim Peeters. Het
was een mooie baan met veel afwisseling. Zelfs de beginners konden een aantal spannende sprongen wagen.
Deze gezellige avond is zeker voor herhaling vatbaar!
Voor meer foto’s klik hier.

Kamp
We hebben er lang naar uitgekeken, en zaterdag 4 juni was
het zover: eindelijk weer een kamp op onze manege!
De clinics van Berber en Rianne waren een succes en ook de
barbecue was erg gezellig. De nacht was kort, maar alle
deelnemers zaten de volgende ochtend weer fris op hun
paardjes om mee te doen met de buitenrit.
Op de site staan een aantal reacties van de deelnemers, ook
staan er foto’s van de barbecue en van de buitenrit.

Wedstrijden
4 sept
11 sept
17 sept
18 sept
1 okt
23 okt

Schapekop pony’s (outdoor)
Onderlinge wedstrijd
Schapekop paarden B-L (outdoor)
Schapekop paarden M-Z (outdoor)
Dressuur paarden en pony’s
Dressuur mennen

Bezoekt u ook onze
website

Clinic Gilbert Magnus
Op dinsdag 17 mei was
er in onze springweide
een clinic van de ervaren
springruiter Gilbert
Magnus.
Dit keer deed er ook een
groep jonge springruiters
mee.
Voor foto’s klik hier.

www.lrdubbeldam.nl
Op naar de Hippiade!
Op zaterdag 6 augustus is Luca van ‘t Hoff met maar liefst twee pony’s eerste geworden op het KNHS
regiokampioenschap Zuid-Holland Outdoor springen.
Met haar pony Hocus Pocus de l’Amour werd zij eerste in de klasse M categorie C, en later die dag werd ze met
haar andere pony Safari eerste in de klasse L categorie C.
Dit betekent dat Luca met twee pony’s naar de Hippiade mag!
Luca, gefeliciteerd en veel succes!
Mooi resultaat op de CHIO Zuid-Holland Cup 2011
Met Pinksteren werd de eerste voorronde verreden voor de CHIO Zuid-Holland
Cup. Voor onze vereniging reden die dag Corrie Visser, Kayleigh Machielse en
Martine van Vliet. De vierde ruiter van onze verening, Nicole Sleeking ,was
helaas verhinderd. Deze drie ruiters wisten onze vereniging naar de 10e plaats
in het klassement te rijden, en dat betekende: door naar de volgende ronde!
De halve finale werd verreden op 17 en 18 augstus, dit keer was het team
compleet en haalden we hele mooie resultaten:
Corrie met Manager SVM in het M1: 61,00%
Kayleigh met Rodilia in het M1: 56,33%
Nicole met Reflection in het Z2: 64,02%
Martine met Silvano in het Z2: 61,96%
Dit resultaat zorgde ervoor dat onze ruiters in de halve finale op de zesde
plaats geëindigd zijn. Goed gedaan!
Regiokampioenschappen
Natuurlijk waren onze ruiters ook op de regiokampioenschappen in Maasdijk van de partij:
Cindy van der Pol behaalde in het B-dressuur de 12e plaats.
Tim Eijkelenboom behaalde in het L-dressuur de 9e plaats.
Clinic Ilona Bax
Op zaterdag 3 september zal amazone Ilona Bax een dressuurclinic
op onze manege geven.
Deze clinic is speciaal gericht op het dressuurgericht rijden met een
Arabisch Volbloedpaard, maar is ook leerzaam voor andere dressuurcombinaties.
Inmiddels is het maximaal aantal deelnemers bereikt, geïnteresseerden zijn natuurlijk wel welkom om te komen kijken!
Voor meer informatie over de clinic, klik hier.
Let op!
Momenteel wordt er in de nieuwe Elzen streng gecontroleerd op juist gebruik van de ruiterpaden.
De ruiterpaden waren erg slecht, maar ze zijn onlangs opgehoogd met zand, en moeten nu dus bruikbaar zijn.
Ruiters die zich buiten deze paden bevinden krijgen een fikse boete, dus let op!
Nog één keer voor de duidelijkheid: De rode paden zijn fietspaden, De schelpenpaden zijn voetpaden en de
zandpaden met aan het begin een bordje met daarop ‘ruiterpad’ zijn voor ons bedoeld.
Zorg ook dat je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebt!
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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