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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!
Zadeldiefstal
Wij willen al onze lezers ervoor waarschuwen dat er weer zadeldieven actief zijn in de regio. Afgelopen weekend
zijn er zadels, hoofdstellen en caps gestolen van stallen in Dordrecht, Ridderkerk en de omgeving van Bergen op
Zoom. Bij alle diefstallen werd dezelfde werkwijze gebruikt.
De FNRS heeft een speciale website voor de registratie van zadeldiefstal: www.zadeldiefstal.nl.
De meeste diefstallen worden gepleegd in Noord- en Zuid-Holland.
Volgens de FNRS verdwijnen veel gestolen zadels naar Oost-Europa.
Kidsmiddag
Op vrijdag 6 april zijn de jeugdleden van onze vereniging samen met hun vriendjes, vriendinnetjes en de feestcommissie op pad geweest voor de kidsmiddag! Met wel 18 kinderen zijn we wezen bowlen bij partycentrum de Palm en
na afloop stond de gourmet voor ons klaar. Het was een erg gezellige middag!

Voor meer foto’s, klik hier. De kids hebben ook tekeningen gemaakt.
Clubkampioenschap
De clubkampioenen van seizoen 2011-2012 zijn weer bekend!
De kampioenen kregen weer mooie prijzen, deze zijn mede
mogelijk gemaakt door Ruitershop The Paddock.
Berber werd tijdens de prijsuitreiking nog bedankt voor haar
hulp bij de organisatie van de wedstrijden.
De uitslagen vind je hier en de foto’s van de prijsuitreiking vind
je hier.
Wil jij volgend seizoen ook meestrijden om de titel van
clubkampioen? Dat kan!
De eerstvolgende onderlinge wedstrijd is op zondag
30 september!

Verenigingsactie Plus ‘t Lam
LR&PC Dubbeldam doet weer mee met de sponsoractie van Plus ‘t Lam.
Bij iedere besteding van €5,- krijg je een actiecode die je kunt activeren in de winkel. Aan
het einde van de actie krijgt de vereniging hiervoor een geldbedrag.
Geen zin om de codes zelf in te voeren? Je mag de bonnen ook afgeven bij Caroline.

Friezenviertal
Het friezenviertal is hard aan het trainen! Inmiddels
bestaat ons zwarte team uit Anke, Pauline, Kelly,
Cynthia, Sabrine en Sylvia.
Sylvia rijdt op het paard van Esther, die pas moeder
is geworden van de mooie Jara!
Het viertal krijgt les van Rianne.

Wedstrijden
24 juni
30 juni
2 september
15-16 september

Dressuur B-Z2 paarden/pony’s (Outdoor)
Mennen
Schapekop pony’s B-Z2
Schapekop paarden B-Z2

Bezoekt u ook onze
website
www.lrdubbeldam.nl

Schriktraining
Er komt weer een schriktraining! De training wordt gegeven door Stichting
het Schrikvrije Paard. Alle deelnemende combinaties zullen leren op een
vriendelijke manier langs allerlei obstakels te rijden zoals bijvoorbeeld ballen, een zeil, een rookmachine of wapperende vlaggen.
Voor een goed beeld van de schriktraining hebben we een kort filmpje gemaakt van de schriktraining die in 2009 op onze vereniging georganiseerd
werd, klik hier om deze te bekijken. Voor de flyer klik hier.
De training wordt gegeven op zaterdag 26 mei en kost €25,- per persoon.
Het deelnamegeld moeten vooraf overgemaakt worden, bij onvoldoende
deelnemers wordt dit bedrag automatisch weer teruggestort.
Opgeven kan via clinics@lrdubbeldam.nl.
Ook als je geen lid bent van LR Dubbeldam mag je meedoen!
Opgeven graag vóór 10 mei dus wees er snel bij want vol is vol!!!
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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