Nieuwsbrief april 2016
De klok is weer om, de zon brengt lentekriebels
en de bomen komen langzaam in het blad. Onze
ruiters en amazones hebben in de winter niet
stilgezeten. Velen hebben de wintermaanden
gebruikt om de dressuurkunst te verfijnen.
Intussen zijn er meerdere groepen actief met
carrouselrijden en werken zelfs de meest
fervente bosruiters aan de aanleuning. Kortom,
de basis voor een mooi buitenseizoen is weer
gelegd!
In maart waren er dressuurwedstrijden en een goed bezochte paasrit. Afgelopen zaterdag was de
Lustrum Pub Quiz een groot succes. De foyer zat stampvol, de sfeer was Engels, de presentator
Twents (ook te boeken als veilingmeester), de vragen niet zo easy, en de winnaars (Team
Lustrumtoppers) welverdiend. Een mooie opmaat voor nog veel meer lustrumfestiviteiten in juni.
10 april: Den Toom’s Beauty
Den Toom’s Beauty is de Beautycontest waarbij alles draait om de pony of het paard dat het mooist
verzorgd aan de jury wordt gepresenteerd. Op zondag 10 april mogen de teams (3 tot 5 leden) om
12.00u beginnen met het voorbereiden van hun paard/pony. Tussen 13.00u en 14.30u bekijkt de jury
wie zich Beauty 2016 mag noemen! Inschrijflijst op stal.
17 april: Jeugdteam op Carrouselwedstrijd
Op 20 maart ging een hele caravaan vrachtwagens en trailers richting Hippisch Centrum Muiderberg
om deel te nemen aan de onderlinge carrouselwedstrijd. Marloes heeft onlangs haar diploma
carrouselcommandante behaald en mocht nu dus haar team coachen tijdens deze geslaagde
uitwedstrijd. De jeugd heeft zich fantastisch ingezet en het was een zeer leerzame ervaring.

Een goede voorbereiding voor de eerste officiële VCN wedstrijd op 17 april. Dan wordt er vanaf
8.20u! gereden op Manege Schoteroog in Haarlem. Het vertrek van het team staat om half 6
gepland. Ondanks de vroege starttijd hebben ze er ontzettend veel zin in! En toeschouwers zijn
natuurlijk hartelijk welkom!
24 april: Estafettestokje Dressuurclinic
Ieder jaar organiseert een wisselend clubje binnen de manege een activiteit voor alle leden: ‘Het
Estafettestokje’. Dit jaar is de organisatie in handen van de Moppies: de Moeders Op Paarden
(vrijdagochtend half 10).

Top-amazone Yvonne Zuring, zie foto, (Prix St. George en Intermediaire I) zal
een Clinic Kür op Muziek geven. Het is een unieke kans om achter de
schermen te kijken bij het losrijden en de voorbereiding van een kür op
muziek. Het programma begint met een ontvangst om 13.00 uur. De clinic is
van 13.30 tot 14.30 uur en deze zal worden afgesloten met de wedstrijdkür
van Yvonne. Inschrijven voor deze clinic kan op het bord in de stal. Na afloop
is er een gezellige borrel en…
…Aansluitend op 24 april: Achttalwedstrijd
Om 15.00 begint de eerste onderlinge carrouselwedstrijd. Vijf verschillende
groepen, onder leiding van 5 van onze instructeurs, zijn al hard aan het
trainen voor deze wedstrijd. Dus komt allen een kijkje nemen!
5 mei Dauwtraprit
Op Hemelvaartsdag is er traditiegetrouw een Dauwtraprit. De rit vertrekt voor dag en dauw om
6.00u en duurt 3 uur. Een absolute must voor de liefhebber. Aansluitend wordt op de manege een
ontbijt geserveerd. Inschrijven kan op het Mededelingenbord in de stal.

7 en 8 mei dressuurwedstrijden
De laatste dressuurwedstrijden dienen zich aan in mei. Na de wedstrijd zullen de 'Wisselbeker
dressuur jeugd' en de 'Van Binsbergen bokaal senioren' worden uitgereikt aan ruiters die overall de
beste prestaties in het seizoen 2015-2016 hebben geleverd.
14, 15 en 16 mei : Pinksterkamp voor de jeugd!
Dit jaar gaan we met de jeugd op kamp! En wel naar YMCA
in Leusden! Van zaterdag 14 mei tot en met maandag 16
mei gaan we allerlei toffe activiteiten doen, met op
maandag een afsluiting op de manege. Er staat o.a.
lasergamen, zwemmen, midgetgolfen en lekker BBQ'en op
het programma.
Dus, ben jij tussen de 8 en 16 jaar en heb je zin in een te
gek weekend? Ga dan vooral gezellig met ons mee! De kosten bedragen €70 per deelnemer en je
krijgt er 3 onvergetelijke dagen voor terug!
Aankondiging Zomercursus
Ook de komende zomervakantie worden er 3- daagse zomercursussen voor de jeugd georganiseerd.
Deze cursussen staan vooralsnog gepland in de weken 28, 29, 32 en 33 van maandag tot en met
woensdag van 10 tot 16 uur.
Iedere dag wordt er paard gereden en daarnaast veel aandacht besteed aan de verzorging en het
poetsen van de paarden en pony’s. Bovendien worden er spelletjes gedaan en is er ook ruimte voor
theorie. Kortom, een aantal leerzame dagen vol plezier. En tussen de middag wordt er voor een
goede lunch gezorgd! De inschrijfformulieren hangen binnenkort op stal.

