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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!
Kamp
In het laatste weekend van mei was het non-stop feest bij LR en PC Dubbeldam! Het weekend begon met de gelegenheidswedstrijd, er kwamen wel 17
acts voorbij, de één nog origineler dan de ander!
Vervolgens was er een barbecue en bonte avond met muziek van DJ Enrico.
Na de bonte avond bleef een grote groep kinderen bij ons slapen. Zij sliepen
in de kantine of in tenten in de bak. De volgende ochtend was er voor een
lekker ontbijt gezorgd en daarna werd er afgesloten met twee buitenritten
door de Elzen. Er was een korte rit in stap en een lange rit met draf en galop.
Na de rit hebben alle deelnemers en hun paarden nog wat gegeten en toen
was het kamp echt voorbij!
Het was weer een zeer geslaagd weekend voor jong en oud! De kinderen
hebben op hun eigen manier bedankt. Wil je hun mooie tekeningen zien?
Klik hier.
Let op!
Tijdens de dressuurles van Dennes op maandag 25 juni is geprobeerd een trailer te stelen. De trailer was al afgekoppeld van de auto maar gelukkig hoorden onze leden het geluid. Toen ze gingen kijken scheurde er een zwartblauwe
Mercedes weg. Helaas vermoeden we dat dit niet de laatste poging zal zijn dus let goed op, meld verdachte activiteiten en zet je trailer op slot als je hier geen zicht op hebt, ook als deze aan de auto vastgekoppeld zit!
CHIO Zuid-Holland Cup Rotterdam
Monique Middelkoop, Tim Eijkelenboom en Cindy van der Pol hebben onze vereniging te vertegenwoordigd tijdens
de Zuid-Holland Cup op het CHIO in Rotterdam. Zij hebben hier netjes gereden maar mochten helaas niet door naar
de volgende ronde. Cindy had in het M2 188 punten, Tim had in het Z2 210 punten en Monique had met haar paard
Cody net geen winst.
Bedankt dat jullie het aandurfden om voor ons te rijden op deze mooie wedstrijd!
Z-startgerechtigd en andere eervolle vermeldingen
Monique, Tim en Cindy hebben nog meer mooie resultaten geboekt!
Zij zijn namelijk alle drie geselecteerd voor de regiokampioenschappen!
Daarnaast is Cindy tijdens de Hippische Dagen in Strijen Zstartgerechtigd geworden met haar paard Bixie Lott. Dit moest natuurlijk gevierd worden met de traditionele Z-doop! Hier zijn leuke foto’s
van gemaakt.
Tim is tijdens de Hippische Dagen in Strijen met zijn merrie Toscane
TCE eerste geworden bij de kür op muziek Z-ZZ Licht. Hij haalde een
score van 71,750%. Goed gedaan!
Wij kunnen hiervan meegenieten door dit mooie filmpje.
Monique, Tim en Cindy, jullie hebben afgelopen seizoen enorm jullie
best gedaan! Gefeliciteerd met al de mooie resultaten en veel succes
op de regiokampioenschappen!
Schoonmaakweek
Van 13 tot 20 juli is er schoonmaakweek op onze vereniging.
We willen onder andere de bakrand schilderen dus alle hulp is welkom!
Heb jij zin om een dagje te helpen? In de wachtruimte kun je jezelf inschrijven.
Zit en Houding Training
Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober komt Carmen Schalk een Zit en
Houding Training geven. Carmen begeleidt ruiters in het aannemen van een
correcte en onafhankelijke zit door middel van simulatortraining.
Na de simulatortraining krijgen alle deelnemers een halfuur rijles op hun eigen
paard. Voor meer informatie klik hier of ga naar de website.
Deelname aan deze training kost €45,- per persoon.
Op beide dagen is plaats voor maximaal 10 deelnemers en vol is echt vol.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar clinics@lrdubbeldam.nl.
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
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