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De buitenritten
Ook in 2015 mogen de door de RV
buitenritten zich in grote belangstelling
verheugen.
Streven is om altijd een stap/draf rit en een
galop rit naar Vlietland te doen. En bij
genoeg belangstelling plannen we extra
ritten.
In 2016 willen we dit voortzetten en zoveel
mogelijk buitenritten organiseren, waarbij
we erg blij zijn met professionele begeleiding
zoals die van Vera Kneijber!

Behalve onze klassieker, het rondje grote plas
Vlietland, gaan we ook vaker richting
Vogelplas, een fraai alternatief! Wie weet
welke nieuwe routes we in de toekomst nog
vinden…

De carrousel
Het blijft best knap dat we met onze kleine
manege met 2 carrouselgroepen rijden.
Ook in 2015 hebben beide groepen na
intensieve voorbereidingen meegedaan aan
de divisiewedstrijden van de VCN, de
Verenigde Carrousel Clubs Nederland.
Zowel de woensdag als de vrijdag groep
hebben hun beste beentje weer voorgezet!

Cursus Buiten
Rijden
Buitenrijden is leuk, maar ook heel belangrijk
is dat dit verantwoord gebeurt.
Dit jaar is daarom met een enthousiaste
groep het traject van de FNRS Cursus Buiten
Rijden 1, 2 en 3 gedaan. De cursisten hebben
heel veel geleerd!
Het was een af en toe best pittig traject maar
uiteindelijk heeft een grote groep succesvol
het examen CBR 3, het officiele Ruiterbewijs
afgelegd.

Met veel dank aan Gert-Jan die de volledige
praktijk instructie voor zijn rekening nam en
Merel voor de theorielessen!
En we zijn alweer begonnen met een nieuwe
cursus CBR1 die we hopen te vervolgen met
2 en 3 in 2016

Het ponykamp
Ook dit jaar is er weer een fantastisch
ponykamp georganiseerd; de kinderen
hebben weer een bijzondere week beleefd
op onze vaste kamp-locatie in Brabant;
buitenritten, spelletjes en nog veel meer!

Bekijk nog maar eens de verslagen op de
website
Wel hopen we volgend jaar op wat meer
deelnemers om 2 weken ponykamp te
kunnen blijven volmaken.

De dressuur
wedstrijden
Binnen, buiten, verkleed, de
dressuurwedstrijden in alle variaties zijn een
bijzonder populaire activiteit van de
Ruitervereniging.
De verkleed dressuur was als vanouds weer
een feest om te zien en een bijzonder
gezellige dag!
In de zomerperiode willen we doorgaan met
zoveel mogelijk de proeven in de buitenbak
te rijden! Er staat een wedstrijd extra
ingepland.

Open Dag
Georganiseerd in samenwerking van de
manege en ruitervereniging was ook dit jaar
20 september weer een druk bezochte en
bijzonder geslaagde open dag.
Deze keer hadden we bekende deelnemers
zoals de Rabo top ruiters Jeroen Hamelink en
Patrick van der Meer, maar nog veel meer
activiteiten en leuke demonstraties.

Jubilea
Met een gezellig ruiterfeest in de binnenbak,
opgeluisterd door disc-jockey Sander hebben
we het 35-jarig bestaan van de
Ruitervereniging gevierd.
Maar ook andere jubilea waren er dit jaar
zoals die van Anne Marks, 25 jaar bar
vrijwilliger.
Niet alleen zij maar al onze vrijwilligers zijn
onmisbaar voor onze vereniging!

En verder..
De kantine is onmisbaar en dankzij onze barvrijwilligers altijd gezellig en populair, maar
de exploitatie levert voor de vereniging toch
verlies op.
●

Ondanks dat er geen jeugdcommissie meer
is hebben we toch een bijzonder leuke
Mr&Mrs Pony verkiezing gehouden; volgend
jaar willen we weer wat meer activiteiten
ook voor de jeugd plannen.
●

Als bestuur van de RV zijn we nog steeds op
zoek naar enthousiaste nieuwe leden!
●

