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Buitenritten
Er was veel belangstelling voor de buitenritten in
2017.
Het streven is om elk jaar een stap/draf én enkele
galopritten naar de Vlietlanden te organiseren. Bij
voldoende belangstelling worden er extra ritten
gepland. En dat was ook dit jaar zeker het geval.
Daarnaast zijn er nog een aantal ritten naar het
strand en de duinen georganiseerd en hadden we
dit jaar ook een alternatieve buitenrit, met een
schriktraining en spelletjes te paard.
Het streven is om in 2018 veel diverse ritten aan te
bieden.

Carrousel
De carrouselgroep heeft dit jaar een heel bijzondere
prestatie geleverd: de groep heeft zich geplaatst voor
het Nederlands Kampioenschap Carrouselrijden op 2 juli
2017 en heeft daarbij een eervolle 10e plek gehaald!
Er wordt alweer hard getraind voor het nieuwe seizoen.
Maar daarnaast heeft de carrousel meerdere acties om
geld in te zamelen voor nieuwe benodigdheden. Die
hard nodig zijn voor het nieuwe seizoen.
We wensen de carrousel een zeer succesvol
wedstrijdseizoen toe voor 2018!

Cursus buitenrijden / Ruiterbewijs
Buitenrijden is leuk, maar moet wel op verantwoorde wijze gebeuren.
Ruitervereniging Manege Vreehorst en Manege Vreehorst hechten hier
beide grote waarde aan.
Om die reden werden ook dit jaar weer de cursussen buitenrijden en
Ruiterbewijs georganiseerd. Met praktijk- en theorielessen werden de
cursisten optimaal begeleid: iedereen is geslaagd voor het theorie- en het
praktijkexamen!

Ponykamp

In 2017 zijn er weer twee geslaagde weken ponykamp georganiseerd op de Heesemans Hoeve in Boxtel.
Net als vorig jaar is een onderscheid gemaakt in stap/draf en galopritten, zodat zowel de meer ervaren kinderen als de minder
ervaren kinderen konden meedoen.
Het thema was dit jaar 'binnenstebuiten, ondersteboven en achterstevoren'. Het was nog lang onrustig in Boxtel!
In 2018 wordt ponykamp wederom georganiseerd en wordt er weer onderscheid in stap/draf en galopritten gemaakt. Maar let op: er
zijn nog maar enkele plekken vrij!

Dressuurwedstrijden
In 2017 stonden maar liefst 6 dressuurwedstrijden op het programma.
Ongeveer de helft daarvan konden we in de buitenbak rijden.
Daarnaast was er nog de Pas de Deux wedstrijd. En natuurlijk de
traditionele verkleed dressuur als knallende afsluiter van het jaar.
We hebben dit jaar nieuwe dekjes voor de paarden aangeschaft. In 2018
willen we proberen ook nieuwe dekjes voor de pony’s aan te schaffen.
Dit jaar is er nieuw springmateriaal aangeschaft. Dit hebben we gebruikt
tijdens de springwedstrijd die dit jaar voor het eerst door de RV werd
georganiseerd.
Vanzelfsprekend staan de dressuurwedstrijden ook in 2018 op de
jaarkalender.

Open Dag
Op 2 september 2017 is de jaarlijkse Open Dag gehouden. Een
succesvolle samenwerking tussen Manege Vreehorst en
Ruitervereniging Manege Vreehorst.
De zon liet zich van haar beste kant zien en er waren veel
bezoekers. Die kregen een mooi programma voorgeschoteld. Met
Knock-out Barrelraces, Paardencoaching, de NK proef van het
Carrouselteam, een zit- en houdingclinic, weer een prachtig
optreden van Dexter Biersteker en nog veel meer.
Naast het hoofdprogramma stonden er diverse stands op het
terrein die ook allemaal druk werden bezocht.
Het was een zeer geslaagde open dag, die werd afgesloten met
een heerlijke barbecue.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert nog veel
meer leuke ‘feestjes’ die zeker een vermelding
waard zijn:
Halloween
Spelletjesmiddag
Sinterklaassurprises maken
Dit hadden we natuurlijk nooit kunnen bereiken
zonder alle hulp van alle enthousiaste
vrijwilligers.
Lijkt het je ook leuk om lid te worden van de
activiteitencommissie? Meld je dan aan! De
commissie is nog op zoek naar nieuwe leden.

We verheugen ons op 2018!

