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Welkom
bij weer een 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.
Clubkampioenen
Na een spannende strijd om de kampioenschappen
afgelopen zondag zijn de clubkampioenen van seizoen
2013/2014 bekend.
Gabrielle de Vries, Roanne Lagarde, Minka van Strien,
Gwen Cornelisse en Marid Slagmolen.
Gefeliciteerd!
Meer foto’s? klik hier

Springclinic Ilonka Kluytmans
Eventing-amazone Ilonka Kluytmans is op 23 februari op onze
vereniging geweest voor een springclinic. Het was een bomvolle
dag en alle deelnemers hebben veel van haar geleerd. Voor meer
foto’s klik hier.
Ilonka komt terug naar Lr Dubbeldam op vrijdag 20 juni.
Zij zal dan ‘s avonds een aantal lessen geven in onze springweide.
Wil jij jezelf alvast opgeven?
Kijk dan bij activiteiten op de website voor meer info.

Rommelmarkt
Op de rommelmarkt stonden maar liefst 45 kramen, zoveel hebben we al jaren niet meer gehad! Het was dan ook
gezellig druk in onze manege op zaterdag 23 maart. Kinderen konden zich laten schminken en er was een loterij.
De hamburgers van de Vries waren ook weer erg populair, ze waren zelfs al heel snel uitverkocht!
Zit- en Houdingtraining Carmen Schalk
Op zaterdag 5 april was het tijd voor een dagje clinics van een oude
bekende: Carmen Schalk kwam weer voor de zit en houdingtrainingen.
Dit keer had zij ook de simulator meegebracht.
De trainingen van Carmen zijn zo duidelijk, vooral de simulator werkt
erg verhelderend. Het is erg gaaf om daarna op je paard te stappen en
te voelen hoe hij totaal anders gaat lopen door wat kleine aanpassingen
in je houding. Alle deelnemers waren na afloop dan ook erg tevreden.
Voor foto’s, klik hier.
Vanwege alle enthousiaste reacties hebben we Carmen gelijk geboekt
voor een nieuwe datum: 4 oktober komt zij terug!
Voorjaarsbingo
Op 18 april om 20 uur is de voorjaarsbingo in onze
kantine. De hoofdprijs is een fiets!

Bezoekt u ook onze website
www.lrdubbeldam.nl

Iedereen is welkom, neem wel je eigen pen mee!
Kamp
Op 3 en 4 mei is er weer ponykamp op onze manege!
Dit jaar voor het eerst georganiseerd door een hele nieuwe groep vrijwilligers, wat leuk!
Ze hebben veel nieuwe ideeën maar een paar vertrouwde onderdelen blijven, zo zijn er op de zaterdagmiddag een
dressuurclinic en een springclinic. Na de clinics mag iedereen blijven voor een gezellige avond en lekker slapen in
de binnenbak in een …? De volgende ochtend krijgen jullie een lekker ontbijtje en dan kunnen de paarden en pony’s
gezadeld worden voor een mooie buitenrit.
Je kan jezelf opgeven voor alle activiteiten of voor een deel ervan. Opgeven kan tot 28 april!
Kijk op de website bij activiteiten voor opgeven en de kosten.
Boerenbruiloft
Het is weer tijd voor een themafeest! Daarom vieren wij op zaterdag 17 mei een echte boerenbruiloft!
De kantine wordt in stijl aangekleed en wij hopen natuurlijk dat onze gasten dat ook doen!
Vanaf 20.30 uur barst het feest los, DJ Aai zorgt voor de beat tot ongeveer 1.00 uur.
Toegang is gratis dus kom allemaal zodat we er samen een Bourgondisch feestje van kunnen maken!
Schriktraining
Op veler verzoek terug op onze manege: Stichting het
Schrikvrije Paard zal op zaterdag 24 mei weer een aantal
schriktrainingen geven!
Er zullen schriktrainingen zijn voor beginners en gevorderden.
De training kost €25,- voor leden en €27,50 als je geen lid bent.
Wil je weten wat zo’n training inhoudt? Bekijk dan het filmpje
van de allereerste schriktraining voor beginners in 2009(!)
Opgeven kan door te mailen naar clinics@lrdubbeldam.nl, zet in
de mail erbij of je al eerder een training gevolgd hebt in verband
met de indeling. Vol is vol!
Heeft u geen belangstelling meer of ontvangt u deze brief ongevraagd: klik dan hier om u af te melden.
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