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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!
Dressuurclinic Ilona Bax
Op 3 september werd er op onze manege een dressuurclinic
gegeven door amazone Ilona Bax. Natuurlijk waren combinaties met alle paardenrassen welkom maar de clinic was
vooral bedoeld voor dressuurgericht rijden met Arabische
volbloedpaarden.
Ilona heeft op deze warme dag les gegeven aan 4 verschillende koppels en heeft bij alle koppels erg goed ingespeeld
op de wensen en het niveau van ruiter en paard.
Meer foto’s van de clinic zijn te zien op www.dhfotografie.tk
Charissa, nog bedankt voor het organiseren van deze leuke
en leerzame clinic!
Hippiade mennen
Onze menners Berber Willemse en Pauline de Jong hebben
afgelopen zaterdag deelgenomen aan de Hippiade en behaalden daar mooie resultaten:
Berber werd met haar pony Zorro 14e in de mendressuur
en 7e in de vaardigheid.
Pauline werd met haar paard Hendrik 10e in de mendressuur en 11e in de vaardigheid.
Gefeliciteerd!
Let op!
Beste ruiters en amazones, willen jullie er alstublieft op letten dat de bak goed op slot gedaan wordt na gebruik?
Als je de schuifdeur van de binnenbak open doet, zorg dan dat je deze ook weer op slot doet als je weggaat!
Ook vragen we al onze rijdende leden de mest van hun eigen paard of pony op te ruimen.
Bij voorbaat dank.
Dressuurclinic Kring 5
Kring 5 organiseert op zondag 9 oktober en zondag 23 oktober een aantal
dressuurlessen. Deze lessen zullen gegeven worden door Jeff Heysteck en
Kirsten Beckers of door Lynne Maas.
De lessen op 9 oktober zullen plaatsvinden bij RV Oud Beijerland en de lessen op 23 oktober zullen plaatsvinden bij RSV de Hoge Devel in Zwijndrecht.
De lessen zijn alleen voor leden van Kring 5 en kosten €15,- per combinatie. Opgeven kan via het inschrijfformulier op de website.
Wil je op de hoogte blijven van de clinics die kring 5 organiseert?
Stuur dan een mail naar Pauline de Jong; secretariaat_lrdubbeldam@live.nl.

Jeff Heystek

Tafeldienst
De wedstrijdcommissies zijn hard op zoek naar vrijwilligers die tijdens de wedstrijden op LR Dubbeldam tafeldienst willen verrichten.
Wil je meewerken aan een goede organisatie van onze wedstrijden? Geef jezelf dan op bij de wedstrijdcommissies.
Wedstrijden
1 oktober
23 oktober
6 november
13 november

Dressuur paarden en pony’s
Dressuur mennen
Dressuur paarden en pony’s
Onderlinge wedstrijd dressuur en springen

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

Actie ruiterpad bos de Elzen
Natuurgebied De Elzen is onlangs helemaal vergroot en heringericht. Er
zijn mooie wandel– en fietspaden aangelegd en er is een nieuw ruiterpad.
Dit ruiterpad is echter heel slecht begaanbaar en op sommige plaatsen
zelfs gevaarlijk voor ruiter en paard. Hierdoor rijden veel ruiters op paden
die niet voor ons bedoeld zijn, met hoge boetes als gevolg!
Hier moet natuurlijk iets aan veranderen! Daarom is Anne-Mieke Pieters
een actie begonnen. Zij verzamelt op dit moment alle klachten en opmerkingen van ruiters die gebruik maken van de paden in de Elzen. Deze
klachten wil zij bundelen en aanbieden aan Staatsbosbeheer en de gemeente Dordrecht, hopelijk kunnen we dan samen bos de Elzen weer tot
een leuk paardrijdgebied maken!
Wil je meer weten over de actie van Anne-Mieke of wil je jouw negatieve
ervaringen met het ruiterpad in de Elzen delen? Klik hier.
Samen kunnen we hier iets aan doen!
Gemaskerd bal

Grote clubactie

Op zaterdag 29 oktober organiseert de feestcommissie in onze kantine een gemaskerd bal. Het
feest begint om half 9, houd de datum vast vrij!

Onze vereniging doet weer mee aan de grote clubactie.
Heeft u al loten gekocht?

De toegang is gratis, meer informatie volgt.

Voor het kopen van loten of voor meer informatie kunt u
terecht bij Netty Groeneveld!

Onderlinge wedstrijd
De onderlinge wedstrijd van 11 september is afgelast wegens te weinig deelnemers.
Dit is natuurlijk erg jammer! Ook voor alle vrijwilligers die deze wedstrijden mogelijk maken.
De onderlinge wedstrijden worden 5 keer per jaar georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers
van onze manege. Al onze leden mogen hieraan meedoen, dus...

Wil je een keer deelnemen aan een wedstrijd maar heb je geen officiële startkaart?

Heb je wel een startkaart maar wil je wat extra wedstrijdervaring opdoen? Misschien in een hogere
klasse?

Wil je aan een springwedstrijd deelnemen maar wil je zelf bepalen hoe hoog je springt?
Dat kan allemaal op de onderlinge wedstrijden! Dus geef je op voor de onderlinge wedstrijd op 13 november
want het zou toch jammer zijn als deze bijzondere wedstrijden helemaal verdwijnen?!
Opgeven kan via mail naar Marianne, of via de intekenlijst in de wachtruimte.
Startcoupons
De KNHS verkleint vanaf heden het aantal startcoupons dat per set besteld kan worden. Er zaten 16 startcoupons in een set, vanaf heden zullen dat er 6 zijn. de KNHS loopt hiermee vooruit op het mogelijke besluit om
vanaf 1 januari 2012 de startcoupons af te schaffen en over te stappen op de zogenaamde startpas. Met deze
startpas wordt het voor ruiters mogelijk om onbeperkt aan wedstrijden deel te temen. Met de startpas kunnen
wedstrijdsporters multidisciplinair starten, dus aan wedstrijden deelnemen in zowel de disciplines dressuur,
springen als eventing. De disciplines mennen en aangespannen sport krijgen een discipline gebonden startpas.
Het besluit wordt eind oktober ter goedkeuring aan de KNHS ledenraad voorgelegd.
Mochten ruiters van onze vereniging nog coupons willen bestellen, Janneke van Kastel heeft van iedereen nog 2
coupons op voorraad. Als je deze wilt hebben, neem dan even contact met haar op via telefoonnummer 0786165877 of 06-23537154.
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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