Nieuwsbrief mei 2016
Mei staat voor de deur. De maand waarin we op 7 en 8 mei
(extra wedstrijdtraining op 5 en 6 mei) het dressuurseizoen
afsluiten. Op 22 mei is tevens de laatste springwedstrijd van dit
seizoen. Met Hemelvaart en Pinksteren staan er nog een paar
heerlijke buitenritten op het programma. Voor elk wat wils!
In juni volgt de lustrummaand en vieren we met diverse
activiteiten ons 55-jarig bestaan. Op de website
www.arreche.nl/55 vind je meer informatie over het
naderende programma. Bestel op de alvast toegangskaarten
voor de festiviteiten op we website of aan de bar, zoals een
Pub Night, het Horse Event, een knalfeest voor de jeugd of de
grande finale in de vorm van de “Closing Party”. We hopen met
jullie tijdens één of meerdere van deze evenementen te vieren
dat onze mooie vereniging al ruim een halve eeuw zoveel te
bieden heeft!
Terugblik op de Dressuurclinic en Achttalwedstrijd
De Moeders-Op-Paarden trakteerden ons op een heel mooie kür op muziek clinic. Yvonne Zuring
deed ons voor hoe het eigenlijk hoort. Daarbij liet ze zich door het weer (bijna) niet van de wijs
brengen, al kreeg de kür ook een tintje van een waterballet. Hulde voor de organisatie!
Aansluitend werd de eerste onderlinge Achttalwedstrijd verreden. 5 teams, 40 deelnemers, 5 licht
nerveuze coaches, talloze ondersteunende krachten, tig manoeuvres, een volle foyer en terechte
winnaars van een heel grote wisselbeker onder leiding van Marloes. Dit smaakt velen naar meer,
zeker ook voor niet deelnemers die zich het komend jaar zullen gaan klaarstomen. Winnaars
gefeliciteerd!

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.
14, 15 en 16 mei : Pinksterkamp voor de jeugd
Het Pinksterkamp komt er aan. Schrijf je snel in! Het wordt heel gezellig!

Maandag 16 mei, 2e Pinksterdag
Pinksterrit
Op Tweede Pinksterdag rijden we traditiegetrouw buiten. Een mooie gelegenheid om tijdens dit
lange weekend eens lekker ongedwongen op het paard te stappen en te genieten van de prachtige
Utrechtse Heuvelrug. Meld je aan in overleg met de instructeurs.

