PSV De Biesboschruiters
Werkendam - sinds 1966

3-2017

Nieuwsbrief
Nieuws:
Tijdens de Regiokampioenschappen hebben meerdere
leden zich gekwalificeerd voor de Hippiade in Ermelo:
Bij de Pony’s:
Ilse de Wilde met Free Columbine – M1-Cat.C
– 13e geëindigd.
Kim Noordijk met Don Davino Horsepoint – M1-Cat. DE
– 4e geëindigd.
Bij de Paarden:
Anouk Strikkers met Iron Man DVB – L1
(Regio- Kampioen) 7e geëindigd in de finale, Knap
gereden Anouk!
Chelsey van ’t Zelfde met Cyrano – L2
(als 13e geëindigd, helaas geen finale)
Kim Noordijk met Cees 2 FitHorses – Z1
(Heel fijn gevoel, maar helaas als 9e geëindigd
net buiten de finale)
Dames jullie mogen trots zijn op jezelf en natuurlijk
jullie fantastische paarden en pony’s
Kim Noordijk is met Don Davino Horsepoint
Nederlands kampioen geworden tijdens het KNHSDivoza kampioenschap voor jonge dressuurpony's! Bij
de 5 jarige stak Don Davino Horsepoint met kop en
schouders boven zijn concurrentie uit.
Mara de Vries kwam aan de start met Farzana en
Habibi DVB tijdens het WK jonge paarden.
Pech voor Habibi DVB door een struikel op de eerste
dag niet fit, maar Farzana heeft haar beste beentje
voorgezet.. Mara de Vries en Farzana met 75,9% 12de
in finale van WK Jonge Dressuurpaarden! Mara: "Ik
ben heel trots dat we de finale gehaald hebben.
Tussen zo'n ongekend sterke concurrentie is dit toch
wel bijzonder. We hebben heel veel positieve geluiden
over Farzana gehoord en dat is natuurlijk heel leuk! Dit
smaakt zeker naar meer, ik hoop volgend jaar weer
van de partij te mogen zijn op het WK."
Mara de Vries en Habibi DVB mooie 2e plaats met 80
punten bij de 5-jarigen tijdens - Subli Cup in De Mortel..

Agenda:
23-9

Outdoor wedstrijd
BB t/m ZZ licht

Pannenhoef te
Hank

14-10

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

Selevia Hoeve te
Werkendam

4-11

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

Selevia Hoeve te
Werkendam

2-12
30-12

Indoor wedstrijd,
B t/m ZZ licht
Selectie Kring Oost, Maas
Merwede

Selevia Hoeve te
Werkendam

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

Selevia Hoeve te
Werkendam

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht
Jaarlijkse
ledenvergadering

Selevia Hoeve te
Werkendam

2018
3-2
7-2

3-3

Indoor wedstrijd,
Bixie, BB t/m ZZ licht

Nader te bepalen
Selevia Hoeve te
Werkendam

Aanvullende informatie over de wedstrijden kun je
vinden op: www.startlijsten.nl of mail even…

Nieuwe leden 2017:
Cindy Verhoeven met Dusty
Naomi Vink met Klaas
Marieke de Waal met Silver
Marit de Vries met Nancy
Nienke de Vries met Flower
Dewi Pruissen met Honnepon
Milou Visser met Emy
Fleur Koek met Uriander
Synthia van Boxtel met Anour S

Mis je resultaten die zeker noemenswaardig zijn, laat
het even weten, via onderstaand mailadres, dan
worden ze zeker op een later moment vermeld…

Aangezien we een groot aantal activiteiten op de agenda voor 2017/2018 hebben staan,
noteer de data en laat even weten als je ons kunt helpen… Hoe meer zieltjes hoe meer vreugd…

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Nieuwsbrief
Ponykamp 2017
Wat hebben we weer genoten van een fantastisch kamp
met z’n allen!! Van jong tot ‘oud’… Een grote groep meiden
met in totaal 19 paarden en pony’s.. Alle dagen Buitenritten
door de Loonse en Drunense bossen en Duinen,
verschillende activiteiten met en zonder pony’s, Pony’s
pimpen, Bosspel in het donker, etc… etc… kortom … 
GENIETEN 

Sponsorwerving:
Het clubgebouw is nodig aan vervanging toe, we kunnen nog
wat sponsoren gebruiken..
Voel je jezelf geroepen ons te steunen in de sponsorwerving,
graag!!
Voor meer informatie over de sponsorwerving, stuur een email naar: 50@biesboschruiters.nl

In de schijnwerpers:

Marloes Hofstede
Zet de datum voor volgend jaar vast in je agenda,
Vrijdagochtend 17 t/m zondagmiddag 19-08-2018

Bixie dag in Werkendam
26 – 8 – 2017
Onze eerst Bixiedag is een feit, een dag alleen voor de aller
jongste ruitertjes en amazones. Dressuur, springen en
natuurlijk spelletjes wat een PONYPLEZIER,
op naar editie 2018…

Met grote dank aan:
Stal Brons
voor het beschikbaar stellen van hun schitterende
accommodatie…

Inmiddels al zo’n 30 jaar lid van de Biesboschruiters. Als 10jarig meisje begon ik met mijn witte B-pony Romeo. We
kregen les van Ineke Hakkers. Het liefst crosste ik samen met
mijn vriendinnen door de Werkense polder! Uren brachten we
daar met elkaar door. Dat was een leuke tijd! Na een tijdje
ging ik ook dressuur- en springwedstrijden rijden. Met Romeo
ben ik L2 dressuur en M springen geworden. Hierna werd ik te
groot en ging ik over op de D-pony van mijn zus Frouke; Sunny.
Deze pony was niet geschikt om mee buiten te rijden en mee
te springen. Ik ging toen serieuzer dressuur rijden en heb het
met haar tot de Z-dressuur gebracht. We kregen inmiddels les
van Jenneke v/d Pol en later ook Janine van Twist, onze
huidige voorzitter. Sunny was een hele lieve pony waar ik veel
van geleerd heb. Toen ik 18 werd ben ik overgestapt op het
paard van mijn zus. Op wedstrijden heette zij Kalgoorly Gold,
maar wij noemde haar Vos. Dit was geen gemakkelijk paard.
Zowel met rijden als in de omgang kon ze erg nukkig en dwars
zijn. Ook hier heb ik veel van geleerd, vooral doorzetten! ;-)
Toen ik haar net Z2 mocht gaan starten, raakte ze geblesseerd.
Helaas is ze nooit hersteld van deze blessure en hebben we
haar zelfs uiteindelijk in moeten laten slapen.

Marloes en Romeo

Marloes en Vos

Lees het gehele verhaal op onze website:
www.biesboschruiters.nl

De Sponsoren: v/d Stelt Groente en Fruit, Groeneveld
Diervoeders en MayFair Ruitersport,
voor het beschikbaar stellen van de prijzen…
Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Nieuwsbrief
Grote Clubactie

Sponsorprogramma’s:

Ook dit jaar doen we weer mee aan de grote
clubactie, met als doel:
het verbeteren van onze rijbaan,
clubterrein en clubhuis.
Zonder de inzet van onze leden komen we er niet,
mogen we rekenen op jullie inzet?
De verkoop start op 16 september, deze week
worden de loten uitgereikt…
Ons doel is gesteld op de verkoop van 1.250 loten,
dit is al haalbaar als ieder lid 20 loten koopt of
verkoopt, dit genereerd een opbrengst voor de club
van € 3.000,00






Losse loten € 3,00/stuk
Superloten worden gezien als mini
sponsoring voor bedrijven € 150,00/stuk
Voor ieder lid word een online omgeving
aangemaakt, zodat ook online verkoop
mogelijk is, promoten kan via Socialmedia
en/of e-mail contacten…
VOOR de SUPERLOT KOPERS, vermelding
logo incl. link naar de bedrijfswebsite in de
nieuwsbrief, op website en Facebookpagina..

Vanaf nu is het voor iedereen die
PSV De Biesboschruiters
een warm hart toedraagt mogelijk om ons sponsordoel
GRATIS te sponsoren.
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar:
www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6642
kies de webshop naar keuze en na de betaling van uw
bestelling ontvangt de vereniging automatisch een provisie,
zonder dat U meer betaald 

De webshop Agradi heeft een eigen sponsorprogramma,
werkt nagenoeg hetzelfde alleen via eigen link…
Probeer het maar eens, je zult merken dat het geen extra
moeite kost 

80% gaat direct naar de vereniging!
In 2016 heeft de GROTE CLUB ACTIE opgeleverd:
€ 1.893,81

sponsor de vereniging zonder dat het u extra kost!!

In 2017 hebben we al bijna € 125,- ontvangen,
zonder er iets voor te doen…
daar worden wij blij van 

Clubterrein:
Er wordt op dit moment overleg gepleegd over de financiering van een bodembinder en kantplanken voor onze
rijbaan, helaas was vervangen van zand niet voldoende door de langdurige droge perioden.
Tevens heeft het clubgebouw de aandacht, een dezer dagen wordt er een container geplaatst waar we ons
springmateriaal in op kunnen slaan, zodat we dat niet meer in de unit hoeven te bewaren. Deze opslag container
verdient een likje verf, maar kan daarna nog jaren mee.

We verwachten op zeer korte termijn een mooi voorstel te overleggen betreft de financiering…

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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Sponsoren 2017 BEDANKT !

We zijn nog altijd op zoek naar sponsoren, wilt u onze vereniging een warm hart toe dragen?
Graag!! Mail voor meer informatie naar: 50@biesboschruiters.nl

Heb je interessante informatie voor onze nieuwsbrief en/of website stuur deze dan naar: 50@biesboschruiters.nl
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